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نجوم المهتدين
في دالئل االجتماع للذكر على طريقة  

المشايخ المتأخرين، برفع األرجل من األرض  
واالهتزاز شوقـًا لرب العالمين

تأليف 
املرشد الواصل،القدوة الكامل،علم األعالم،اإلمام

أبي املكارم موالنا الشيخ عبد الكبري؛ والقطب الرباني،مدانيصف الالعار
بن اإلمام عبد الواحداموالنا حممد ي املفاخرابن الشيخ أب

املدعو الكبري احلسين اإلدريسي الكتاني
آمني...وواىل عليه أفضاله،أدام ا مبنه كماله

حتقيق
عدنان بن عبد ا زهار
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بسم ا الرمحن الرحيمأعوذ با من الشيطان الرجيم

إهدنا .إياك نعبد وإياك نستعني.ملك يوم الدين.رمحن الرحيمال.احلمد  رب العاملني{
.آمني}...الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني

كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل ،اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد
كما باركت على سيدنا إبراهيم ،آل سيدنا حممدوبارك على سيدنا حممد وعلى ،سيدنا إبراهيم

يف  العاملني إنك محيد جميد. ،وعلى آل سيدنا إبراهيم

[تمھید]
عبد الكبري بن حممد ؛وأحقر ما يرى،أفقر الفقرا،وأسري ذنبه،بيد ربهفيقول ع؛أما بعد

وعلى آله موالنا رسول ا آمني، جباه...كان ا تعاىل له ولكافة املسلمني وليا ونصريا،الكتاني
وصحبه أمجعني:

ر مزارهم، منذ قرون إن مما اصطلح عليه سادات الناس الصوفية قدس ا أرواحهم، وعطّ
اجتماعهم على الذكر بطرق معلومة، وكيفيات غري جمهولة، وال أهنا :عديدة، يف بالد قريبة وبعيدة

بلسان الشرع مذمومة.
، ثم بعد )1(لسماع اإلرشاد والنصح، والوعظ الذي هو باب النجحوذلك أن أصحاهبم جيتمعون 

ر من امتالء عقوهلم وقلوهبم بأنوار املعارف والعلم، واإلدراك والفهم، يشرعون يف االستغفار، املطه
قْالذنوب واألوزار، حتى تزداد القلوب صقول كماال.ال، والع

ذهب بالكل إىل عالم الغيوب، ثم والقلوب، وتَثم يذكرون كلمة الشهادة بصيغ تأخذ األلباب 
ألفئدهتم حيرك دواعيهم بإنشاده. كل هذا والشيخ منري،كبري السن،يأذنون إنسانا شجي الصوت

."الظَّفر باحلوائج:النجح بوزن النصح و النجاح بالفتح": 269قال يف "خمتار الصحاح" ص)1(
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قاموا يذكرون من قيام، ؛ذهب عنهم بربكة الذكر ظالم املقتبإمداده، فإذا طاب هبم الوقت، و
رحا برهبم العالم.فيهتزون ف)2(أو التواجد)1(جدويأخذهم الو

خص، كل ذلك والشيخ ورمبا قوي حال البعض منهم فرقص، عمال على ما يف ذلك من الر
املديرحلركاهتم، املتعرضقال من اإلنشادات الربانية، للزيادة والنقص من أفعاهلم وحاهلم، يناسب ما ي
بالذاكرين الرجوعىل أن يرى الشيخحانية،  إبالتجليات السكالم أهل احلضرات احلقانية، أهلِ] 2[من 

جيإىل السكون، فيأمر رون.أهم باالنصراف وكلهم حبمد ا

:على الصوفية يف الوجد والرقص][سبب تأليف الكتاب: رد كالم املعرتضني
ا أو أكثر، متعصبا جاحدا أو أن على كل طريق للخري معارضً:وملا كانت عادة ا يف خلقه

ذكر يف هذه الوريقات بعض البعض مما يشهد لفعل هؤالء السادات الصوفية، أرباب أكرب، أردت أن أ
مت على الدين وأهله اهلمم والقلوب الصافية، من الكتاب والسنة، وكالمِ أئمة الدين الذين هبم عظُ

املنة.
ق اليت ثبت أمرها على ذلك، وسلكت يف سريهتا أحسن هذه جلميع الطرا نصرةكهفها
طريقة القطب -مية وعفيفية زانية وعلَاالشاذلية وفروعها من وفائية وبكرية وعيساوية ووك؛املسالك

وهي فرع ، ي املصريوهرطريقة الشيخ أمحد اجل-املشهورة مبصر، وجوهرية -عبد الوهاب العفيفي
طية رشوالطيبية والي،واملدنية والفاسية،احلراقية والغمارية:بفروعها–ودرقاوية -من الشاذلية

.مشهورة بالشام)3(املنسوبة للشيخ علي اليشرطي

جد هليب ينشأ يف األسرار ويسنح عن الشوق فتضطرب اجلوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد، وقالوا: الو"ل النووي: قا)1(
.1026. انظر "موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي" ص "الوجد مقرون بالزوال واملعرفة ثابتة ال تزول

تيان الوجد، وذلك عرض ألنعام احلق وشواهده التكلف يف إ": 207يف "موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي" ص)2(
: التواجد بداية والوجود هناية والوجد واسطة 207على القلب، والتفكري يف االتصال والتمين مسلك الرجال...وفيها ص 

."بني البداية والنهاية
ر مشايخ العصر، وقد الشيخ علي اليشرطي الشاذيل: أحد كبا": 2/349"قال النبهاني يف "جامع كرامات األولياء)3(

انتشارا عظيما، وانتفع به قوم وتضرر آخرون ممن حادوا عن طريق ،انتشرت عنه الطريقة الشاذلية، وال سيما يف بالد الشام
وصاروا ال يفرقون بني احلالل واحلرام، ،وغلب عليهم اجلهل حتى تركوا الصالة والصيام،وجانبوا طريق الرشاد،السداد
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وغريها ...وسباعية وصقلية وجتانية،ية وصاويةفنتية، وفروعها من حولْة اخلَيدرورهالسكو
كالقاوجنية ؛وبعض فروع الطريقة الناصرية،ي املصري الشهريمثوبيية املنسوبة إىل الشيخ علي المويبكال

وغريها. ...الطرابلسييملعالجيقبة إىل أبي احملاسن القاواملنسو-باملشرق 
ر ألمور علم أن املنكِ؛وال شك أن من تأمل يف هذه الرسالة ونصوص األئمة اليت اشتملت عليها

الطريق من أصلها، إما جاهل أو متجاهل. وإال فأهلها بنوا طرقهم وعوائدهم على الكتاب والسنة 
باعها حائل.تِّاول بينهم وبني ن التمسك هبا رادُ، وال حيهم مال يردونصوص أئمة الدين، اليت 

أشعار رجال الطريق اليت حترك وإنشاد،بهعلى الذكر وجهرٍفما دام الرقص دائرا بني اجتماعٍ
الشيخ أو نائبه، فليس فيه ما ينكر؛ ال ابن اجلوزي وال ابن تيمية أوالقلوب إىل عالم الغيوب، ومراقبة

لم بالتشنيع والرد على أمور القوم.غريمها ممن ع

[املنكرون على القوم إمنا منكرون على ما يشوب بعض األفعال من املنكرات ال على أصل 
طريقهم]:

جتد أهنم ال ينكرون االجتماع على ؛على أنك لو تأملت كالم هؤالء وطالعت كتبهم يف اإلنكار
، وهي طريقتنا، بل إمنا ينكرون الرقص واالجتماع عليه إذا كان الذكر والرقص بالكيفية اليت ذكرناها

مع النساء أو األحداث، من غري مراقبة أستاذ مثال...
، ]3[من اجلزء الثاني353وانظر إىل قول ابن تيمية يف جمموعة "رسائله الكربى"، يف صحيفة 

بعد أن أورد عليه أن املصطفى مسع حسان وأثنى عليه ما نصه: 

يف عدة بالد من بالد الشام، كصفد من بالد عكا، وطوباس وأم الفحم من بالد نابلس، وكان الشيخ وهؤالء يوجد منهم
رضي ا عنه ملا بلغه شأهنم وقبح سريهتم يف أيام حياته كتب إىل سائر اجلهات اليت له فيها مريدون ومناسبات ينهاهم عن 

طردهم من الطريقة، ومل يزل كذلك إىل أن مات وهو ين أعماهلم وخمالطة أولئك اجلهالء املارقني، ويصرح بأنه بريء منهم وم
وقد تويف يف عكا بعد سن طويل جتاوز .وما زال بعد موته يوجد منهم مجاعة يف البالد املذكورة إىل اآلن،عليهم غضبان

طعم الضيوف يه، كان ياملائة، قضاه يف طاعة ا واملداومة على العبادة والذكر والتقشف بالعيش، مع إقبال الدنيا عل
به من املالزمني خلدمته املطلعني على أثقواملريدين املآكل النفيسة، ويكتفي هو باخلبز والزيت وحنو ذلك، كما أخربني من 

.1/473وانظر ترمجته يف "حلية البشر" للبيطار اهـ..ر"وله زاوية وقرب يزا،يف عكا ودفن فيها،1315أحواله بعد سنة 
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ونظري .!ع رسول ا وأصحابه مساعكم هذا املشتمل على قريب من مائة مفسدة؟هل مس"
ن فيه، فنقلوا هذا استحسن الصوت احلسن وأذما استدلوا به على أن الرسول :هذا

االستحسان إىل صوت النسوان واملردان وغريهم، بالغناء املقرون بالدفوف والشبابات واألوتار، 
وحماسن الشباب ومحرة اخلدود، وما أشبه ذلك مما هو ،ذكر القدود والنهودوغري ذلك من املعازف و

..اهـ"كر اخلمرسد للقلب من سأف
كابن ؛هم على الذكر والسماع يتمسك بكالم مثل هؤالءتراه ينكر على القوم اجتماعنفأكثر م

يضا ونوافقه عليه من مع أن إنكار هؤالء مصبُ على ما ننكره حنن أ"املدخل" وغريه، احلاج صاحب
استهجان وحتريم حضور النساء والغلمان املفتنت هبم، أو إنزال السماع على ما ال جيوز إنزاله عليه 

.شرعا
أو متدينا يهرب من ،فال أظن أن عاملا ينكره؛كذكرنا ومساعنا ورقصنا؛ن ذلكعخالأما ما 

بآالئه ونعمه ال غري ذلك. وتلذذ،إليهوتقربٍ،اجتماع على ذكر اضألنه حم؛احلضور يف جمالسه
وسعادة ،احللقةويقوى التأثري بذلك وانفعال النفس له وطهارهتا من طغياهنا بقوة جاذبية الشيخ مريد

الداخل يف هذا الطريق.
الباب مجلة وإطالق سدوإذا أردت أن تعلم أن كالم املنكر على القوم من الفقهاء ال يريد 

مي صاحب "كف تالشهاب ابن حجر اهلي:وهو؛أكرب أعداء السماع وأربابهفانظر إىل؛التحريم
:)1(الرعاع يف حتريم السماع"، فإنه قال يف حمل منه ما نصه

"فعل من ذلك كله سفساف وضياع، بل منهم ولسنا حنرم مطلق السماع، وال نعتقد أن ما ي
هم املفلحون{،العارفون وهم حزب ا ادلة[}.أال إن حزب ااهـ"]22/ا..

وقال الشيخ عبد الغين بن إمساعيل النابلسي الدمشقي يف كتابه "إيضاح الدالالت يف مساع 
ما نصه:)2(اآلالت"

.15ص)1(
12ص)2(
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مبثل الرسالة اليت صنفها الشيخ ابن :وغاية استدالل القاصرين على إطالقهم احلرمة يف ذلك"
فيها أحاديث وأخبارا مقَيدة بذكر املالهي وذكر،"كف الرعاع":مي الشافعي اليت مساهاتحجر اهلي

..اهـ"واخلمر والقينات، وبعضها غري مقيدة بذلك لكن يراد هبا ذلك
ل. وخالصتها من قال باحلل، ومن قال باحلرمة، ومن فص؛ثم ذكر أقاويل العلماء يف ذلك

اها به رمحه ا لكفاهماجلاهلون ال يفهمون، ولو تأملوا امسها الذي مسالتفصيل. ولكن:وزُبدهتا
م إال على الرعاع من الناس، وهم اجلاهلون ن السماع ال حيرأل؛"كف الرعاع":فإنه مساها]؛4[

اخلبيثون القاصرون. وليس أهل الدنيا عنده كلهم رعاع، حتى يكون مراده إطالقَ احلرمة يف حقهم 
.اهـ."كلهم

:فمرادهم؛من الكالم يف املتصوفة وتقبيح أفعاهلمما ذكره الفقهاء ": )1(وقال أيضا يف حمل آخر
..اهـ"بدليل القرائن الواقعة يف عباراهتم عند الرد عليهم،أهل الفساد منهم ال مطلقا

،واعلم أن كالم الفقهاء يف كتبهم دائما يف حق األمور الفاسدة واملقاصد السيئة": )2(وقال أيضا
ز املؤمن ويتوقى مواضع الشرور.طائفة بأعياهنم، ليحرتِمن غري أن حيكموا هبا على أحد بعينه أو

وجعلوه نصوصا يف غري مواضعه، فإن التحذيرات ،فال تفهم الفقه كما فهمه فقهاء العوام يف زماننا هذا
ال يلزم وقوع ها مطلقا. وال تظن يف الفقهاء املتقدمني واملتأخرين الكاملني أهل العلم والعمل رضي ا
."!سيئون الظنون بأحد معين من أمة حممد عنهم أهنم ي

وإن ،وذلك ألن الزمان فسد على كل حال،وإمنا عذرهم يف التنبيهات على أمثال ذلك واضح"
. "وذلك عسري جدا،مل يتعني فيه أحد بعينه للفساد إال على الوجه الشرعي

كقول ؛لتحذيرات والتنبيهاتما ذكره العلماء يف كتبهم ومصنفاهتم من اج مجيعروعلى هذا يتخَ"
،وجيب منع الصوفية من رفع الصوتقارئ اهلداية احلنفي يف كتابه "جامع الفتاوي":ـ: اإلمام املشهور ب
وبذلك تسقط العدالة. والصوفية الذين ،ومن التواجد عند مساع القرآن والذكر،وختريق الثياب

أفرتوا على ا كذبا أم هبم {نفسهم املنزلة، وادعوا أل،اختصوا بنوع لبس فاشتغلوا باللهو والرقص

22ص )1(

25ص )2(



30

لبس :)1(عن لبس ثياب الشهرتنيالنيب ىوهند منه.دد وال الدمن الفليس النيب ؟.}جنة
لقطع ،ينفَون من البالد؛الثياب الفاخرة، ولبس الثياب احملقرة. فإن كانوا زائغني عن الطريق املستقيم

ومتييز اخلبيث من الطيب ،ذى أبلغ يف الصيانة وأنفع للديانةألن إماطة األ.فسادهم عن العباد
".أوىل.اهـ كالمه

من غري تعيني أحد ،اجلهل واخلباثةأهلِ،جتده يف القسم الفاسد من الصوفية؛فتأمل قوله هذا"
."!إن أطلعك ا على أحد منهممنهم بعينه، فاحذرهم
السيد عبد ا بن حممد ؛واحد عصره،ف الكبريما يف ترمجة العار:ىل املرادقلت: ويرشدك إ

من "املشرع الروي يف ،)م حومة(اس)2(مكةبن عبد الرمحن الباعلوي صاحب املشهد بشبيكة
،فأمر بإحضار السماع،عند املذكور] 5[، من أن الشيخ ابن حجر حضر )3(مناقب آل باعلوي"
كيف تفعل هذا وأنت "قيل البن حجر: ؛فلما خرجر وصفق مجيع احلاضرين.حجفصفق الشيخ ابن 

ومثل هؤالء السادات حيل ، !رأيت مجيع املوجودات تصفق فصفقت معها"فقال: ".!تنكر السماع؟
".هلم السماع

ن ":)4(ع" ما نصهقال صاحب "املشرملا ألف الشيخ ابن حجر كتابه املسمى "كف الرعاع ثَوم م
كم لنا عليهم وإن أن العارفني ال ح:التعبري بالرعاعأخذ بعض العلماء من؛عن حمرمات السماع"

ثنا حبر ،ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب،أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وغريه": 5/169قال البيهقي يف "شعب اإلميان" )1(
هنى ":صلى ا عليه وآله وسلمأن النيب ،عن سعيد بن هارون من كتابه،أخربني عمرو بن احلارث،بن وهباثنا ،بن نصر

وبلغين أن رسول ":قال عمر.أو الرثة اليت ينظر إليه فيها،أن يلبس الثياب احلسنة اليت ينظر إليه فيها أو الزينة"هرتنيالشعن 
 عليه وآله وسلما وقد روي النهي عن الشهرتني من ،هذا مرسل".أمرا بني أمرين وخري األمور أوساطها:قالصلى ا

.وجه آخر بإسناد جمهول موصوال
نقل "سنن الصوفية"أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي الصويف يف كتاب ": 1/189وقال املناوي يف "فيض القدير" 

ونسبه البيهقي ،ليس بعمدة:كأصله أنه"اللسان"ويف ،كان يضع للصوفية:الذهيب وغريه عن اخلطيب عن القطان أنه
..اهـ"للوهم

)2(الشباهـ من "أميالوجرةوبنيبينه،البصرةحاجمنازلمنومنزل،التنعيمطريقعلىوالزاهرةمكبني:بالكافةكَي.
.3/324"معجم البلدان" 

.182ص )3(
.182ص )4(
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ألن من حتلى حبقيقة املعرفة يكون جمتهدا، ،حسن مقبولمسعوا، فكتب الشيخ ابن حجر: وهو أخذٌ
.اهـ كالم ابن حجر "خبالف غريه،ألنه مل يسمع بشهوة تدعو ملذموم أصال قطعا؛ض عليهفال يعرتَ

ي".وِبواسطة صاحب "املشرع الر
كر بعوائدها اليت ذكرناها وآداهبا اليت خنتم هبا هذه الرسالة، ينبغي أن وبذلك يتضح أن حلقة الذ

تعاىل ها وفضلها كلمةَ إمجايكون مدح ع من أهل املذاهب والطرائق، كما سيتضح لك إن شاء ا
ذلك، مما سرتاه من نصوص أئمة الدين ومحلة أسراره املهتدين.

:الرقص والوجد][املؤلفات يف مسألة 
الذين عليهم ،واللسان مجهور عظيم من الكبارقلمسبقين إىل االنتصار للقوم والذب عنهم بالوقد

:يف كل حكم املدار، وأخص بالذكر منهم
م يف الشهاب أمحد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل، املرتجأخا حجة اإلسالم الغزايل،-

"اإلملاع يف تكفري من حيرم :ن" لليافعي وغريمها، وكتابه مطبوع مساه"تاريخ ابن النجار" و"مرآة اجلنا
."السماع
.عي له "اإلمتاع بأحكام السماع"رذوشهاب الدين األ-
والشيخ العارف الكبري أبو املواهب حممد بن أمحد بن حممد التونسي املالكي الشاذيل -
"فرح األمساع برخص السماع". :له،القاهري
)1(والوجد،حافظ األمة األسيوطي ألف يف أصل اجلهر بالذكر والسماع:أخرينومن املت-

وغريها من شعائر الطريق....)2(والسبحة

" مطبوعة ضمن "احلاوي يف الفتاوي للسيوطي".نتيجة الفكر يف اجلهر بالذكر":اسم رسالته)1(
.وعة أيضا ضمن "احلاوي"مطباملنحة يف السبحة"اسم رسالته: ")2(
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"اإلنارة :كتابه)1(جييبكما ألف يف أمثال هذه األمور من رقص وغريه الشيخ ابن ليون التُ-
العلمية يف طريق الفقراء املتجردين الصوفية".

ظاهر والباطن الشيخ عبد الوهاب الشعراني له يف هذا الباب عدة وحمتسب علماء ال-
.)2(مصنفات
-اهلب احمللي.)3(طيوالعارف املفيت الشيخ أبو حممد عبد ا
يف نصرة الفقراء أهل ،غمام األبصارالي ل،"ضياء النهار:له)4(والشيخ أبو القاسم ابن خجو-

أحواهلم عن األبرار".ن ملا خفي مناملبي،السنة األخيار
ووافقه عليها ،"النصرة" بإذن والده:ألف)5(واحلافظ أبو العباس أمحد بن يوسف الفاسي-

ار.شيخه القص

ولد ، وأدبائها املقدمني.األندلس: من علماء ـه750-681سعد بن أمحد بن إبراهيم بن ليون التجييب، أبو عثمان)1(
ومنها كتاب ،له أكثر من مئة مصنف، منها يف اهلندسة والفالحةباملرية ونشأ هبا ومل خيرج منها.وتويف فيها شهيدا بالطاعون.

اختصر به رسالة يف "العلميةو"اإلنارة"ملح السحر من روح الشعر"، و "م يف احلكمأنداء الدي"، و "افظ يف املواعظكمال احل"
-وفسر املبهم من معانيه.،األحاديثدين لعلي بن عبد ا الششرتي، وصحح بعض ما فيه من رأحوال فقراء الصوفية املتج

.3/83"األعالم" للزركلي انظر-قلت: وهو املراد بكالم املؤلف هنا
"األجوبة املرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية" ومنها "األخالق الزكية والعلوم اللدنية" ومنها "األنوار القدسية يف ملزمة :منها)2(

آداب العبودية"....وغريها كثري
وملا استوىل من صنهاجة طنجة.من كبار الزهاد يف املغرب.أصلهـ ه963تعبد ا بن حممد اهلبطي أبو حممد)3(

صنف وكان السلطان يطيعه وجيله..واألمةالسلطان حممد الشيخ على ملك املغرب بفاس، دعاه إليه ففاوضه يف أمر الدين 
. خ " يف فقه مالك، واهلبط: قبيلة أو بلد باملغرب- وله " منظومة ،مبعرفة مدلول كلمة الشهادة "اإلشادة":كتبا، أكربها

.4/128"األعالم" للزركلي انظر 
)4(خذ عن كثري من مشاخيها كاإلمام ابن غازي و احلساني، تفقه حبضرة فاس، وأهو الشيخ الفقيه أبو القاسم بن علي بن خج

وسيدي أمحد الزقاق والشيخ أبي احلسن بن هارون واحلباك واألستاذ اهلبطي وغريهم...دخل فاس مدعوا إليها يف مجلة 
غلب السلطان أبو عبد ا الشيخ على ملك املغرب، فرغب إليه أن يقيم هبا أياما لينتفع منه، فأقام أياما، ثم أناخ الفقهاء ملا ت

، وله ترمجة موجزة يف 15و14دوحة الناشر" البن عسكر سنة ست ومخسني... ينظر "–رمحه ا –به أجله فتويف 
.1/111"اجلذوة" 

العباس أمحد بن يوسف بن حممد الفاسي الفهري، من كبار أعالم فاس واملغرب، كانت نسخ هو اإلمام احلافظ احلجة أبو )5(
البخاري ومسلم تصحح من حفظه، وكان يقول: "لو مل يؤلف ابن عبد الرب االستذكار لوجد من يؤلفه". يعين نفسه. أخذ عن 

مدة" يف الفقه، ونزوازل وفتاوى يف أمور حمتلفة، والده الشيخ أبي احملاسن، وعن اإلمام القصار، وله من التآليف: "شرح الع
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له يف نصرة الطريقة املولوية ،احلنفي)1(والعارف مفيت املذهبني الشيخ عبد الغين النابلسي-
يف الصوفية ] 6[من الطعن ،منع األشراريف،منها: "األسرار؛ونصرة غريها من الطرق عدة تآليف

أهل التواجد يف األذكار".،األخيار
له يف ذلك عدة رسائل.،من مصر)2(وكذا تلميذه القطب الشيخ مصطفى البكري-
-حممد بن علي الزب يف الشيخ واملريد والزاوية"، ،"الطريق الوارية:)3(اديوللشيخ أبي عبد ا

يف مناقب الشيخ ابن عبد الرمحن".،ة اإلخوانونزه،ضة البستانو"رو
وللعالمة احلافظ احلجة الناقد أبي عبد ا حممد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء اليمن -

"إبطال دعوى اإلمجاع على حتريم مطلق السماع".:رسالة مطبوعة مساها

وشرح على "الشريشية" يف التصوف. تويف بعد مرض باحلمى بقرية بوزيري يف األطلس الكبري، بني الظهر والعصر من يوم 
مجته يف "مرآة هـ، مهاجرا إىل ا أثناء فتنة العرائش الشهرية. انظر تر1021األربعاء احلادي والعشرين من ربيع الثاني، سنة 
).1/160احملاسن" (يف مواضع خمتلفة)، و"نشر املثاني" (

الشيخ اإلمام، مفيت املذهبني، العارف با، من ـه1143-1050النابلسيعبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين)1(
حل إىل بغداد، وعاد إىلدمشق.ور، مكثر من التصنيف، ولد ونشأ يفوراث الشيخ األكرب ابن عربي احلامتي قدس سره

وتويف هبا.سورية، فتنقل يف فلسطني ولبنان، وسافر إىل مصر واحلجاز، واستقر يف دمشق
، و"ديوان شعر"، "ط  "شرح رسالة الشيخ أرسالن-له مصنفات كثرية جدا، منها " إيضاح الدالالت يف مساع اآلالت "

4/32...انظر "األعالم" للزركلي وشرح ديوان ابن الفارض

هـ الصديقي اخللوتي طريقة، احلنفي مذهباً، أبو املواهب. 1162-1099مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري )2(
هـ، وزار حلب 1122متصوف، من العلماء، كثري التصانيف والرحالت والنظم، ولد يف دمشق، ورحل إىل القدس سنة 

ط، - "السيوف احلداد يف أعناق أهل الزندقة واإلحلاد"كتبه من وبغداد ومصر والقسطنطينية واحلجاز، ومات مبصر.
- "املورد العذب لذوي الورود، يف كشف معنى وحدة الوجود" ط، و- "الذخرية املاحية لآلثام يف الصالة على خري األنام"و

- "بلغة املريد"أدعية، وخ - "الفتح القدسي"اخللفاء األربعة وفضائلط يف -"مبحبة اخللفاء اجلامعةاهلامعةواتالصل"خ، و
". شرح القصيدة املنفرجة"بيتاً، و213ط أرجوزة يف التصوف 

نقل عنها صاحب " سلوة "فهرسة"الزبادي: هو الفقيه املؤرخ الناسك املعمر الربكة أبو عبد ا حممد الزبادي الفاسي، له )3(
زاوية" وهو يف جملد، ترجم فيه لكثري من العلماء واألولياء سلوك الطريق الوارية يف الشيخ واملريد والكتاب "لهو"األنفاس

هـ. من 1209، وهو كتاب ممتع يف أخبار املغاربة، وكانت وفاته سنة "السلوة"والصاحلني وااذيب، اعتمده غالباً صاحب 
الشيخ سيدي عبد احلي الكتاني رمحه ا.حافظلل1/462"فهرس الفهارس" 
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يف رد ما ،اد والتبيان"اإلرش:)1(وديوللشيخ أبي عبد ا حممد بن حممد بن عبد ا املكّ-
أنكره الرؤساء من أهل تطوان".

-حممد بن حممد بن علي ابن س يف نصرة أهل ،"احلسام املسنون:)2(ودة الفاسيوألبي عبد ا
ا املكنون".

-حممد بن عبد اللطيف ج وألبي عبد الكل من قال،"النصح العام:)3(وسس:ثم ،ربي ا
استقام".

والدنا أبي ؛الويل الصاحل،العابد الزاهد،العارف املربي األوحد،ذنا ومربينا وهاديناوألستا-
"نصرة الفيض :احلسين اإلدريسي الكتاني رسالته)4(الكبري:املفاخر حممد بن عبد الواحد املدعو

يف الرد على من أنكر التحليق باملسجد النبوي يف حمل التجلي".،األصلي
املواهب سيدي جعفر بن أبي؛نا وصهرنا وشيخنا صاحل علماء فاسولتلميذه ابن عم-

الت الطرب".آيف السماع و،باملربئة من اجلر،باألر"مواهب:)5(إدريس الكتاني

)1(ـ ه1214املتوفى سنةاملكودي، التازي حممد بن عبد امن ، من علماء وصوفية مدينة تطوانفاضل، أبو عبد ا
ينظر حققه أخونا الدكتور عبد ايد خيايل حفظه ا، "، بيان يف رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوانتوال"اإلرشاد آثاره 

، ومقدمة حتقيق الكتاب املذكور.10/250فني" و"معجم املؤل485/486ص بن سودة ال"دليل مؤرخ املغرب"
شاعر من علماء املغرب من ،، أبو عبد ا، ابن سودة، ويقال له النحولهكذا يف "األعالم"!!!حممد بن حممد بن عالل)2(

.7/74هـ انظر "األعالم" 1284سنة أهل فاس وهبا وفاته
د كتب احلديث تربكا واستفادة. لقي القطب األشهر أبيأ العباس سيدي أمحد الفقيه العالمة، الصويف األنور، كان مولعا بسر)3(

التيجاني، ولقي بعده العارف الكرب موالي العربي الدرقاوي. له من التآليف "نصرة الفقري" تويف رمحه ا عاشر رجب عام 
،.وهو باسم: 3/26لسلوة"موسوعة، و"ا2607، و"إحتاف املطالع"78هـ انظر ترمجته يف "الشرب احملتضر" ص1273

.حممد بن حممد بن عبد اللطيف جسوس.
بإمام األئمة. فإنه كان أواخر القرن هـ، املعروف عند مرتمجيه1289أبو املفاخر حممد بن عبد الواحد الكبري الكتاني ت)4(

ية السنوسية الشهرية، وأحد اإلمام حممد بن علي السنوسي، إمام الزاو:أمههممنالثالث عشر، ورحل للحرمني ولقي مجاعة
وتدريس كتب السنة املعروفني، ثم رجع اإلمام أبو املفاخر للمغرب، وأسس زاويته بفاس، وجعل من مهه سرددعاة السنة

والعمل مبا فيها.
فقيه، عامل،، شيخ اإلسالم باملغرب،ي، املالكي أبو املواهبسدريسي، الفادريس الكتاني، احلسين، اإلإجعفر بن سيدي )5(

الرياض الريانية يف الشعبة "تويف بفاس يف منتصف شعبان عن نيف وسبعني سنة.من تصانيفه الكثرية حمدث، نسابة، صويف.
، "حاشية على جامع الرتمذي""حواش على الصحيحني مألها فقها حمررا"، ، "الكافيةالكتانية ذات احملاسن الفاشية
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وغري هؤالء ممن ال أستحضر امسهم اآلن....
:وقد مسيت هذه الرسالة املختصرة

األرض منبرفع األرجل ،املشايخ املتأخرينيف دالئل االجتماع للذكر على طريقة ،"جنوم املهتدين
.واالهتزاز شوقا إىل رب العاملني"

"املواهب اجللية، يف ذكر دالئل رقص :أو. ، بذكر دالئل التواجد عند الذكر""شرح الفكر:أو
الصوفية".

:نقدم بني يدي جنوانا مقدمات سبعةول

تصر والسر املنتظر من معني بعض أهل القرن الثالث الشرب احمل""،خري اخلالئقحقيقة احلقائق يف مولد الشفيع املشفع و"
.134-3/133ينظر "معجم املؤلفني" ."حكام أهل الذمةأرسالة يف "، و"عشر



36

املقدمة األوىل:
لم یحرمھ هللا تعالى وال في التحذیر من اإلقدام على تحریم شيء

سلمآلھ ورسولھ صلى هللا علیھ و

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا {:قال ا تعاىلفنقول:
وقال جل من ].116/[النحل}.على ا الكذب إن الذين يفرتون على ا الكذب ال يفلحون

.]59/[يونس}.تفرتونقل آ أذن لكم أم على ا{:قائل
وذكر ابـن قتيبة، أن "يف أول كتاب السماع ما نصه: )1(ويف شرح الشيخ مرتضى على "اإلحياء"

: بلغين عنه أنه كان حيرم الغناء. فقال إبراهيم: ]7[سأل إبراهيم بن سعد عن مالك، قال:الرشيد
م أحدا حيرمن ا تعاىل. وما أدركتال وا وال ابن عمك إال بوحي ،وهل ملالك أن حيلل أو حيرم؟

.اهـ منه بلفظه."فرمبا أعددناه يف احلسنات؛الغناء. وأما حنن يا أمري املؤمنني
. وقال ابن معني: )2("إنه ثقة"وقد عرف به اإلمام أمحد، فقال يف حق إبراهيم بن سعد هذا: 

اخل "..صدوق..."ابن خراش: . وقال"ثقة". وقال أبو حامت: "ثقة". وقال العجلي: "ثقة حجة"
. )3(كالمهم فانظره

.6/457"إحتاف السادة املتقني" )1(
،سعد من أئمة العلم وثقات املدنينيإبراهيم بن":37ص"الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهمقال الذهيب يف ")2(

بن .!؟فكان ماذا،فأداه اجتهاده إىل الرخصة،ز مساع املالهي وال جيد دليال ناهضا على التحريمكان جيو قال عبد ا
ثم ،براهيم بن سعد فجعل كأنه يضعفهما يقول عقيل وإبراهيمإذكر حييى بن سعيد عقيال و:قالأبيحدثين :محد بن حنبلأ
اتفق أرباب :قلت.بن سعد ثم تركه بأخرة إبراهيموحدثنا وكيع مرة عن :قال.هؤالء ثقات مل خيربمها حييىأبي:ال ق

..اهـ"االحتجاج بإبراهيم بن سعد مطلقاالصحاح على
و"سري أعالم ،1/252"تذكرة احلفاظ"للذهيب :من كتب الرتاجم العامة واخلاصة، ينظر منها مثالةستفادوهذه النقوالت تُ)3(

، و"التعديل والتجريح" 2/101، "واجلرح والتعديل" البن أبي حامت 1/201، و"معرفة الثقات" للعجلي 8/304النبالء" 
، وغريها...1/105، "وهتذيب التهذيب" 1/355ألبي الوليد الباجي 
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ويف احلديث: "إن حمرالعلي العظيم.)1(احلالل كمحلل احلرام"م أين من ، وال حول وال قوة إال با
،يقول؟يقف عند حدود ا فقد ظلم نفسه{:وا 1/[الطالق}.ومن يتعد حدود ا[."

عاش من عرف قدره "، وعمر بن عبد العزيز يقول: ؟لهدف قدره ويقف عند ما حأين من يعرِ
".وجلس دونه

أين من يحتى ال ي راقب اقدم على أمر حتى يعلمفيهح يقول؟كم ا وال تقف ما {:، وا
.]36/[اإلسراء}.ليس لك به علم

/[ق}.ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد{:وا يقول؟أين من خياف القوي الشديد
.]12/[الربوج}.إن بطش ربك لشديد{:ويقول،]18

[قواعد أصولية هامة يف التحليل والتحريم]:
سلفنا الذين يقتدى هبم ن مضى منوال مالزمانقال مالك: مل يكن من أمر ": )2(ومن "املدارك"

حالل :وأماكذا.وأرىهذا حالل وهذا حرام، ولكن يقولوا: أنا أكره كذا :ومعول اإلسالم أن يقولوا
قل أرآيتم ما أنزل ا لكم من رزق {:قول ا سبحانهفهذا افرتاء على ا، أما مسعت؛وحرام

ألن احلالل ما ].59/[يونس}.فجعلتم منه حراما وحالال قل آ أذن لكم أم على ا تفرتون
.اهـ بنصه."!واحلرام ما حرماه،أحله ا ورسوله

الكالم يف احملرمات باب عظيم، ليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن؛ ": )3(قال ابن العربي
درئ عنه احلد، ألن حترميه بالسنة، ؛وهلذا قال ابن القاسم: من مجع بني املرأة وعمتها عاملا بالنهي

. "!فإنه حيد ألن حترميها بالقرآن؛خبالف من مجع بني املرأة وأختها

له رجال الصحيح كما قال احلافظ عن عبد ا بن عمر مرفوعا، بسند رجا8/67رواه الطرباني يف" املعجم األوسط" )1(
.1/176اهليثمي يف "امع" 

.1/41"ترتيب املدارك" )2(
.260من "سنن املهتدين" ص)3(
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ويف الصحيح: قال رسول ا:"كذا "، قال ابن العربي: )1("كل ذي ناب من السباع حرام
ممنوع، إذ ليس ما حرمته :والبخاري ومسلم، ويتأول لفظ حرام أي)2("املوطأ"ثبت لفظ حرام يف 

..اهـ"السنة كما حرمه القرآن
قول قال ابن العربي: "لإلمام املواق رمحه ا ورضي ا عنه ما نصه: )3(ويف "سنن املهتدين"

هذا من أسد بن الفرات، وهو لَ.بسحنون: من ترك السنة أد الْتَقَفغري فرات، فإن عمري ملح
مى، ال يتعاىلظهر املؤمن ح َستباح إال إذا عصى ا".

فقال على آخر قسم منها ما نص ،على أموال من غلب على أمواهلم احلرام)4(وتكلم عز الدين"
إىل أن االمتناع من وال ينظر،رم هذا مع كونه كاذبا على ا يف حترميهالشاهد منه: والعجب ممن حي

والفالح ،حملل احلرام وحمرم احلالل] 8[الكذب على ا يف التحريم والتحليل واجب، فإنه ال فرق بني 
}.ومن يعص ا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا{:كله منوط على الوقوف على حدود ا تعاىل

.اهـ منه بلفظه. "]36/[األحزاب
فال جيوز أن ؛إذا أدى اجتهاد اتهدين إىل أن الشيء حرام"وقال ابن رشد يف "جامع العتبية": 

وهل جيوز أن ال على القول بتصويب اتهدين، وال على قول غريهم.،هو حرام على اإلطالق:يقول
وأما على أن كل جمتهد ،جيوز له ذلكفال؛على أن احلق واحدأماال؟.أم،هو حرام يف رأيي:يقول

. "هو حرام يف رأيي:فجائز أن يقول؛مصيب

ح 5/2103عن أبي هريرة، وهو عند البخاري يف "صحيحه" 1933ح 3/1435هذا لفظ مسلم يف "صحيحه" )1(
عن أبي ثعلبة اخلشين بلفظ آخر مقارب.5207

فلم أقف على لفظة "حرام" ؛أما البخاريرواه مالك من حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة اخلشين رضي ا عنها.2/496)2(
منسوبة إىل حديث "كل ذي ناب من السباع" كما قال ابن العربي وا أعلم، إمنا لفظه هكذا: "هنى النيب صلى ا عليه وآله 

وسلم عن كل ناب من السباع".
.260ص )3(
.262ينظر "سنن املهتدين" ص)4(
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النهي عن الشيء على اجلملة إذا ورد مطلقا يف القرآن والسنة، قال ابن العربي: :وانظر أيضا"
ألبي وحنوه .فإنه يكون مكروها، وال يرتقى إىل التحريم.اهـ؛هو هني أدب وإرشاد، إال أن تدل قرينة

..اهـ"يف غريما موضع)2(و"استذكاره")1(يف "متهيده"عمر 
ري على املنار يف فأنكر الن:ونَقَل أيضا أن قاضي القريوان بعث إىل ابن عبد السالم أن بعضهم

جامع :الشهور، ويف أول قبلة اختطت باملغرب، وهوأفضل هي معصية يف "رمضان، وقال: 
. "!عاد إىل مثل هذا فأدبهإن "قال ابن عبد السالم: ."القريوان

ثم رشح هذا اإلمام البإن مسائل اخلالف اليت اختلف فيها باجلواز والكراهة ال "ي قائال: لّزُر
إمنا البوقات، إمنا هي قوارع، ال ".اهـ بعد أن نقل عن ابن عرفة أنه قال: "أن خيالف فيهاحدينبغي أل

."يرتتب عليها مفسدة إال إيقاظ الناس للسحور
أهنم استعملوها لكون الناس متالؤوا عليها، وال ينبين عليها مفسدة :وحاصل هذا"ال الربزيل: وق
.اهـ."شرعية

بن عبد الرب أن مبوت النيب اقد نص ابن العربي وأبو عمر "أيضا ما نصه: )3(ويف "سنن املهتدين"
لحق بالفرائض ما ليس منها". أمن أن ي

ما مل خيف عليها نبيها من خاف على أمة سيدنا حممد "قال: عن ابن عبد الرب أنه )4(ونقل
. "فقد باء من التعسف مبا ال خيفى

..اهـ"فال معنى ملن كرهه؛ما مل ينه ا عنه وال نبيه:وقال أبو عمر"أيضا ما نصه: )5(وفيه

.1/395و 1/140ينظر مثال من "التمهيد" )1(
.5/288و4/90ينظر من "االستذكار" مثال )2(
.232ص )3(
.24/267وكالم ابن عبد الرب املنقول يف "التمهيد" 233ص )4(
.20/79وكالم أبي عمر منقول من "التمهيد" 240"سنن املهتدين" ص )5(
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املقدمة الثانية
األصل في ساحة كل مسلم البراءة من التظاھر بما لیس فیھ، حتى 

یجوز أن یُرمى مؤمن بما ، وإال فال یحل وال خالفھدلیل قاطع على یدل
لیس فیھ

وق يف قال الشيخ زر"غْشرح الوليسوسؤالك عنه إذاية ،ال يلزم السؤال عن مستور احلال":ة"ي
هم حتى يتبني خالفه، أو تقوم عالمة وكذلك أحوالُ،على احلاللل حيرم. وأسواق املسلمني حممولةٌبله، 

. "بينةٌ عليه
لعدم علمهم ؛رمة أموال زمانناال ينبغي للمتدين أن يلتفت ملا يقوله الناس من ح"وقال أيضا: 

ة ما يحلّ:باح إال يف بعض األحوال النادرة. فاألصل يف كل مسلميوتبايعهم بغري وجه ،]9[بالبيوع
عنه يؤدي إىل أمور شنيعة ال نفيناذي بيده حتى يتحقق خالفه أو يظن بعالمة. ومثل هذا االعتقاد ال

ل بذكرهانطو" .
فالغالب يف املسلمني اتقاء ما ؛رت حاهلم من العرب وحنوهمفإن من س"وقال يف موضع آخر: 

يضر، وليس على املؤمن إال ما علمه أو ظنه بعالمة تفيدالظن والشكال جمرد الوسواس.،القادح
،والمريهم. ولكنهم كانوا ال يتقون األا واحلرام وشبهه من أهل الذمة وغوقد كان يف زمن الصحابة الرب

ومل يثبت عن أحد ،ووقع النهب يف املدينة زمن ابن الزبري ثالثة أياممحال هلم على السالمة واألصل.
وس يف شرحه لتصوف ابن عاشر، وسلمه. سونقله الشيخ ج،.اهـ"من السلف أنه ترك املعاملة لذلك

؛يظنه متشاهبافعلى حالل صروقد نصوا على أن من أقدم"ما نصه: )1(نن املهتدين"ويف "س
ب على وال يعاقَ،ال يقسو قلبه به؛أن قلبه يقسو بذلك ويظلم، كما أنه لو أقدم على حرام يعتقد حليته

املخالفة".اهـ منه بلفظه.كُفعليه در؛فعله، وإذا أقدم على حالل صرف يعتقد حرمته
مخسة أشهر قيامحرمت"عن سيدنا سفيان الثوري رضي ا عنه أنه قال: )1(ذكرواوقد

."!رائيلعله م:فقلت،فقال: رأيت رجال يبكي.بسبب ذنب أذنبته. قيل له: وما هو؟

.251ص )1(



41

ه بوصية عظيمة، وهي القي وليا كبريا وأوص:أنه)2(وذكر اإلمام الشعراني يف "العهود احملمدية"
عت يف كفة"عنه: قوله رضي اضيف عمرك كله بأعمال صاحلة خملصة، وو إنك لو أطعت ا،

ضع يف كفة،ظنك مبسلم واحد يف عمرك كله مرة واحدةوأسأتلرجح سوء ظنك بأعمالك كلها ؛وو
. "!يف عمرك كله

أنا ال ":عن أشياخه...و"املنن"،و"الصغرى"،ك"العهود الكربى"؛وقد ذكر يف كتبه كلها
ب عليه ولو فإنا حناس؛خبالف العكس،اه فيمن ال يستحق ذلكنسسن الظن ولو حب على حاسحن

."ألنه رمبا ذلك ال يوافق الواقع، ورمبا زدنا على ذلك بالتحقق؛أسأناه فيمن يستحق ذلك
فال تأخذوا يف أسباب :أي". قال اإلمام  احلفين: )3("إذا ظننتم فال حتققوا":ويف احلديث

..اهـ"ألنه ينبغي السرت؛حقيق لذلك اآلخذالت
وال تقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم ا خريا ا أعلم مبا يف أنفسهم إني إذا {:قال تعاىل

اآلية }...وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا{]، 31/[هود}.ملن الظاملني
]..94/[النساء

خالل ترمجة سفيان، لكن مل يذكر فيها سبب 7/17،  وانظر "حلية األولياء" 3/365ر ذلك الغزايل يف "اإلحياء"ذك)1(
حرمانه من القيام.

.من "لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود احملمدية"622ص)2(
:قال عبد احلق.عن أبي هريرة- 4/314يف "الكامل":أي–يدرواه ابن ع": 1/330"فيض القديرقال املناوي يف ")3(

."فيه عبد الرمحن بن سعيد مدني ضعفه ابن معني وعبد ا املقربي مرتوك:إسناده غري قوي وقال ابن القطان
: 1/400قال املناوي عن رواية جابر يف "الفيض"1/111قلت: وروي عن جابر رضي ا عنه كما يف "كشف اخلفا" 

."ورواه عنه أيضا الديلمي وهو ضعيف لكن له شواهد.عن جابرماجهرواه ابن"
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]10[املقدمة الثالثة
لمجتھد  الناس على اجتھاده ومذھبھ، وإنما یغیر [ال یحمل ا

المجمع على إنكاره]

: ال ينبغي لآلمر باملعروف )2(قال عياض يف أول "اإلكمال""ما نصه: )1(يف "سنن املهتدين"
والناهي عن املنكر أن حيمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإمنا يغري منهم ما أُمجع على إحداثه 

وإنكاره".
"وليس للمفيت وال ،فال إنكار فيه؛ف فيههذا حميي الدين النووي قائال: أما املختلَ)3(حورج

. "للقاضي أن يعرتض على من خالفه، إذا مل خيالف نص القرآن واإلمجاع
"ونقلتفتيا للشاطيب قال: األو ىل عندي يف كل نازلة من خط صاحبنا ابن طركاك رمحه ا

:الناس فيها على موافقة أحدمها وإن كان مرجوحا يف النظرن فيعملُيكون لعلماء املذهب فيها قوال
ا على أهنم قلدوه يف الزمان األول، وجرى به العمل. فإهنم إن محلوا ن جيروأهلم، و)4(أن ال يتعرض

لكن ذلك ،كان فيه تشويش للعامة وفتح ألبواب اخلصام. ورمبا خيالفين يف ذلك غريي؛على غري ذلك
.اهـ."ن القول به، ويل فيه أسوةال يصدني ع

وينبغي للمتورع أن يتورع يف خاصة نفسه، وال حيل له وال جيوز أن حيمل "أيضا ما نصه: )5(وفيه
دخل أن ي؛الناس على ورعه. فإن الورع فضل وليس بفرض. يوشك أنه إن أشار عليهم حبال نفسه

بلفظه. اهـ."فيفعلون ويف قلوهبم حزازةرية يف قلوهبم. وقد ال يرتكون وح،عليهم شغبا يف دينهم

.263ص )1(
)2(1/289.
.يف "سنن املهتدين": ورشح)3(
.يف "سنن املهتدين" يعرض)4(
.251ص)5(
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به"، بعد كالم له: واقتداءعٍ، عند قول الشيخ خليل: "ومسم)1(يف "التاج واإلكليل"واقوقال امل
إلنسان لد صحيح، وكان نعلى شيء له مستَوكان سيدي حممد بن سراج يقول: إذا جرى عملٌ"

عليهم شغَتاره فيدخلُال ينبغي له أن حيمل الناس على خم:غريهخمتاربيف أمرهم. ا يف أنفسهم وحرية
اهـ"قا عليهأن يكون متفَ:ن شرط التغيريإذ م..

)1(2/121.
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املقدمة الرابعة
[شروط اإلنكار واالنتقاد على السادة الصوفیة]

يف الفصل الثاني ما نصه: -رضي ا عنه -لإلمام الشعراني 1أول "اليواقيت واجلواهر"يف
على الصوفية إال إن سلك إلسالم املخزومي يقول: ال جيوز ألحد من العلماء اإلنكاروكان شيخ ا"

فال جيوز به اإلنكار عليهم وال ؛تاب أو السنة. وأما اإلشاعة عنهمطريقهم، ويرى أفعاهلم خمالفة للك
أن يعرف :فأقل ما جيب على املنكرِ حتى يسوغ له اإلنكار؛ثم قال: وباجلملة،وأطال يف ذلكسبهم.

:ثم بعد ذلك يسوغ له اإلنكار،سبعني أمرا
وكرامات األولياء على اختالف ،غوصه يف معرفة معجزات الرسل على اختالف طبقاهتم:منها

طبقاهتم، ويؤمن هبا، ويعتقد أن األولياء يرثون األنبياء يف مجيع معجزاهتم إال ما استثين.
ويل وشرائطه، ويتبحر يف معرفة لغات العرب يف والتأ] 11[ه على كتب التفسري ومنها: اطالع

جمازاهتا واستعاراهتا حتى يبلغ الغاية.
كثرة االطالع على مقامات السلف واخللف يف معنى آيات الصفات وأخبارها، ومن أخذ :ومنها

ن دليله أرجح من اآلخر.بالظاهر ومن أول، وم
ة الكالم. ره يف علم األصوليني ومنازع معرفة أئمتبح:ومنها

وما هو ،روا عنه من التجلي الذاتي والصوريمعرفة اصطالح القوم فيما عب:ومنها وهو أمهها
الذات وذات الذات، ومعرفة حضرات األمساء والصفات، والفرق بني احلضرات، وبني األحدية 

والشؤون، والشهادة ،واألزل واألبد، وعامل الغيب والسكون،والواحدية، ومعرفة الظهور والبطون
كْوعلم املاهية واهلوية، والسسامح، ومن هو الكاذب ر واحملبة، ومن هو الصادق يف السكر حتى ي

وغري ذلك... ...ذحتى يؤاخ
.اهـ منه بلفظه. "فمن مل يعرف مرادهم كيف يفهم كالمهم أو ينكر عليهم مبا ليس من مرادهم؟

.16ص)1(
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العهود أن ال منكن أحدا من أصحابنا أن أُخذ علينا"ويف "عهود املشايخ" له أيضا ما نصه: 
: ال جيادل يف الدين إال منافق أو مرتاب يف ))1يفتح باب اادلة بغري علم مع أحد، عمال بقوله 

دينه".
ليخرج من جادل بعلم يف دين ا، فإن ذلك واجب. .بغري علم:وإمنا قيدنا هلم اادلة بقولنا"

. "ى من اادلني بعلم، إال إن علم مجيع طرق الشريعةم، ويسموال يصل العبد إىل مرتبة العل
العبد ىة عشر طريقة، ليس منها طريقة يلقإن الشريعة جاءت على ثالمثائة وثالث:ويف احلديث"

."وغريه)2(رواه الطرباني.هبا ربه إال دخل اجلنة
اجلدال، وإن جهل منها ولو فله ؛فمن كان عارفا جبميع هذه الطرق ورأى طريقا ختالفها كلَّها"

طريقة واحدة فال ينبغي له اجلدال، الحتمال أن يدحض طريقة من طرق الشريعة، ويتربأ من العمل هبا 
.اهـ منه بلفظه. "فيفوته خري كثري، ويصري معدودا ممن ينكر الشرائع

اب يف كت-رضي ا عنه -ويف حاشية العارف با أبي زيد سيدي عبد الرمحن الفاسي 
وعموميات، وقد يكون مراد إن املوازين الشرعية كليات"الفرائض من "صحيح" البخاري ما نصه: 

يفتقرون إىل إذن خاص يف خالف ما تقتضيه العمومات، ولذلك اخلواصاىل يف خصوص نازلةاحلق تع
من }،يبإذن{:بتكريره تعاىل فيما أخرب به عن سيدنا عيسى عليه السالمة نازلة. واعتربكل نازل

.اهـ منه باللفظ."وغري ذلك] 12[إبراء األبرص وإحياء املوتى 

.مل أقف عليه هبذا اللفظ)1(
.مل أقف عليه ال عند الطرباني وال عند غريه)2(
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املقدمة اخلامسة
أھل األصول والفروعالعارفون أفضل من 

وقد تقدم للسيد مفيت تونس الربزيل قوله: رأيت كثريا من "أيضا ما نصه: )1(يف "سنن املهتدين"
مثل ل على ستدهؤالء القوم، وال جيوز أن يمثللىال ينكرون ع:أشياخي ليس ذلك طريقتهم. يعين

."]104/[الكهف}.وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا{:هؤالء بقوله تعاىل
، فمن كان هكذا )3(: إنه مؤمن: من سرته حسنته وساءته سيئته. قال )2("التمهيد"ويف "

".فكيف تكون له الشهادة بغري اإلميان؟
وهم حيسبون {:وا أهل السنة واستدلوا بظواهر قوله تعاىلوقد ضلت مجاعة وخالف"قال: 

فاآلية إمنا نزلت يف الكفار...اهـ}"أهنم حيسنون صنعا
علما وخشية ،يف هذه الطائفة أعيانا أجلةولقد رأيت": "وقال ابن العربي يف "سراج املريدين

فإهنم ؛بصفات مذمومةففخر هبم على سائر امللل، وإن كان منهم من هو متصي،وكرامات كثرية
.اهـ."كسائر الطوائف من أصناف العاملني، فيهم الغث والسمني والصاحل والطاحل

وهم صفوة ا من ،الصوفية حجة يف علومهم": )4(ثم نقل عن اإلمام الشاطيب يف "موافقاته"
."اخلليقة باتفاق

لهم على وفضّ،ة صفوة أوليائه: جعل ا هذه الطائف)5(قال يف "الرسالة""ونقل أيضا ما نصه: 
له وأنبيائهالكافة من غري متييز بعد رس" .

.215ص )1(
)2(17/24.
.عنه9223ح 5/388والنسائي يف "الكربى" 2165ح 4/465رواه الرتمذي يف "سننه" )3(
)4(4/239.
.32"الرسالة القشريية" ص  )5(
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وسئل عز الدين ابن عبد السالم عن قول القشريي هذا وقولِ أبي حامد الغزايل: الصوفية "
 أفضل من العلماء الراسخني. فقال: قول أبي حامد والقشريي متفق، وال يشك عاقل أن العارفني با

.اهـ."فني بأحكام ا، بل العارفون أفضل من أهل األصول والفروعأفضل من العار
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املقدمة السادسة
]ماھیة البدعة وأقسامھا[

ما أُحدث مما :ثات من األمور ضرباناحملد"روى البيهقي عن الشافعي يف "مناقبه" أنه قال: 
. وما أُحدث مما يوافق فهذه بدعة ضاللة؛خيالف كتاب ا أو سنة رسول ا أو أمرا أو إمجاعا

. "!وهلذا قال عمر يف قيام رمضان مجعا: نعمة البدعة هذهفهذه بدعة حممودة.؛واحدا مما ذُكر
نقلها جالل الدين السيوطي يف "مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه". .اهـ

اليت :يقال أبو عمر ابن عبد الرب: البدعة املذمومة ه"أيضا ما نصه: )1(ويف "سنن املهتدين"
فال ،ختالف السنة. وحنو هذا هي عبارة أبي حامد يف "اإلحياء". وزاد: وتكاد تفضي إىل تغيريها

هم فلم يرد فيه هني. وحنو هذا عبارة شيخ في] 13[فإنه وإن مل يكن ؛يكره كل ما مل يكن يف السلف
.)2(فانظره...وأطال يف ذلك"بالشيوخ الذي نقلده حنن يف األموال والفروج الشيخ ابن لُ

.230ص )1(
األمحدية الكتانية"، انظر تفصيال يف موضوع تقسيم البدعة مقدمة كتاب "لسان احلجة الربهانية يف الذب عن شعائر الطريقة )2(

لنجل املؤلف اإلمام أبي الفيض حممد بن عبد الكبري الكتاني قدس سره، بتحقيقنا، طبع دار الكتب العلمية.
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املقدمة السابعة
كر]ن[شروط األمر بالمعروف والنھي عن الم

:عن املنكر)1(على أن من شروط النهي-رضوان ا عليهم -نص العلماء 
.وسع علمه، خصوصا يف تلك املسألة اليت أراد أن ينكرها-
ال فيحرم عليه ذلك ألنه رمبا أنكر شيئا أحلته الشريعة. وإ؛وكثرة اطالعه جلميع مظاهنا-

. فيكون كاذبا على ا ذي )2(م احلالل كمحلل احلرام"ملا يف احلديث: "إن حمر،اإلنكار
اجلالل واإلكرام. وليس الكذب على ا كالكذب على أحد من الناس. 

عن النيب املختار )3(يتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتروإذا كان من كذب على النيب 
يف بالكذب على رب األرباب، ومعتق الرقاب؟، فك.

من حديث أبان، عن أنس مرفوعا: "ال ينبغي للرجل أن يأمر باملعروف )4(وقد أخرج الديلمي
عامل ،رفيق مبا ينهى، عامل فيما يأمر،رفيق مبا يأمر:وينهى عن املنكر حتى تكون فيه خصال ثالث

عدل فيما ينهى".،فيما ينهى، عدل فيما يأمر
وهذا حني الشروع يف املقصود، معتمدا ومستعينا ومعتصما بربنا املعبود، ومستمدا من حضرة 

سيد الوجود صلى ا تعاىل عليه وسلم وآله. فنقول:

."الناهي":هكذا يف الطبعة احلجرية املعتمدة، ولعل الصواب)1(
اله رجال الصحيح كما قال احلافظ عن عبد ا بن عمر مرفوعا، بسند رج8/67رواه الطرباني يف" املعجم األوسط" )2(

.1/176اهليثمي يف "امع" 
وعن غريه. وهو حديث متواتر مروي 3ح 1/10عن أبي هريرة وعن غريه، وعنه مسلم 110ح 1/52رواه البخاري )3(

احلافظإلمام عن أكثر من بضع وسبعني صحابيا، بل منهم من أوصلهم إىل املائة صحابيا، كما ذكر ذلك باستيفاء وتفصيل ا
. 12سيدي حممد بن جعفر الكتاني رمحه ا يف "نظم املتناثر" ص

وقال وغريها من كالم سفيان الثوري.6/379هكذا رواه مرفوعا وهو يف "حلية األولياء" 5/138"مسند الفردوس" )4(
أبيهعنشعيببنعمروروايةمن"الشعب"يفوللبيهقيهكذاأجدهمل": 2/334احلافظ العراقي يف "ختريج اإلحياء" 

".مبعروفأمرهفليكنمبعروفأمرمن:جدهعن
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وأدلتھ من السنة وعمل السلف]الذكر الجماعي[

يا وأكمل خصال ذوي السجا،وأمجل الطاعات،أن ذكر ا من أفضل القربات-أوال -اعلم 
. فأي شرف للعبد كهذا ]152/[البقرة}.فَاذُكُروني أَذُكُركُم{:الفاضالت، ويكفي يف فضله

. ؟الذكر اإلهلي املقدس، هلذا املسيء امللطخ بأنواع القاذورات واألدران
العاصف أوراق الشجرة وال جر تِّت الريحشم أن الذكر يسرت العيوب، بل ميحو الذنوب كما ي

ولذلك اجتمعت األمة سلَُفها وخلَُفها على أنه من أفضل الطاعات.اليابسة. 

ب حمبوب، ومن ا مرغّأن االجتماع على الذكر يف املساجد وغريها أمر-ثانيا -واعلم 
ورسوله مطلوب. 

عنه يف :با فيه خصوصا ويف الذكر عموماغرويكفي م أبي هريرة رضي ا حديث
إن  مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل ": ال: قال رسول ا وغريمها ق)1("الصحيحني"

وا إىل حاجتكم. فيحفوهنم بأجنحتهم إىل ؛الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اتنادوا: هلُم
.فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم: ما يقول عبادي؟،السماء. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء

بسقال: فيقولون ال .رأوني؟] 14[حونك ويذكرونك وميجدونك. قال: فيقول: هل قال: يقولون ي
قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد .وا ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟

قال: يقولون: يسألونك اجلنة. قال: .لك متجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟
لو أهنم :قال فيقولون؟.قال: يقولون: ال وا يا رب. فيقول: كيف لو رأوها.ها؟فيقول: هل رأو

قال: .رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟
فيقولون: ال وا ما رأوها. قال: فيقول: .تعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟2يقولون]ي[
كالمها عن أبي هريرة.2689ح 4/2069ومسلم 6045ح 5/2353رواه البخاري )1(
.) زيادة من صحيح البخاري غري ثابتة يف النسخة املعتمدة2(
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قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة. قال: فيقول: .لو رأوها؟كيف
اء ليس منهم خطّهم: فالنفيم يا مالئكيت أني قد غفرت هلم. قال: فيقول ملك من املالئكة أشهدك

.)1(. هذا لفظ البخاري"إمنا جاء حلاجة. قال: هم القوم ال يشقى جليسهم
ق الذكر، فإذا أتوا لَ: "إن  سيارة من املالئكة يطلبون حن أنس عن النيب ع)2(أخرج البزارو
نا على هم إىل السماء إىل رب العزة تبارك وتعاىل، فيقولون: ربنا أتيرائدهبم ثم بعثوا اوحفعليهم 

ويسألونك آلخرهتم ،ويصلون على نبيك حممد ،ك ويتلون كتابكءعباد من عبادك يعظمون آال
وهم رمحيت فهم اجللساء ال يشقى جليسهم".فيقول ا تبارك وتعاىل: غش،ودنياهم

على عبد مر النيب "عن ابن عباس رضي ا عنهما قال: )3(وأخرج الطرباني يف "الصغري"
بن رواحة وهو ي كِّذَاأصحابهر، فقال رسول ا أما إنكم املأل الذين أمرني ربي أن أصرب :

رهبم بالغداة والعشي يريدون واصرب نفسك مع الذين يدعون {:ثم تال هذه اآلية.منفسي معك
ا إنه ما جلس عدتكم إال جلس معهم ]. أم28/[الكهف}.وكان أمره فرطا: إىل قوله..وجهه

روا ا كربوه، ثم وإن محدوا ا محدوه، وإن كب،عدهتم من املالئكة، إن سبحوا ا تعاىل سبحوه
وكربوك ،فيقولون: يا ربنا عبادك سبحوك فسبحنا،يعمدون إىل الرب جل ثناؤه وهو أعلم هبم

: فيهم )4(دكم أني قد غفرت هلم. فيقولونأشهِ؛ومحدوك فحمدنا، فيقول ربنا: يا مالئكيت،فكربنا
".!سهميفيقول: هم القوم ال يشقى هبم جل.فالن وفالن اخلطاء

فهذه األحاديث ":د بن يوسف الفاسي بعد ذكر ما سبقاس أمحقال الشيخ احلافظ أبو العب
،فيهم من ليس منهم:صرحية يف ندب اجلمع لعني الذكر بالرتغيب يف سياقه. وما وقع فيها من أن

فأُخذ منه جواز قصد االجتماع لعني الذكر .يشقى هبم جليسهمتعاىل: هم القوم ال] 15[فيقول 

بل هو قريب من لفظه.)1(
.1/367و"الدر املنثور" للسيوطي 2/260للمنذري كما يف "الرتغيب والرتهيب")2(
.قلت: لكن للحديث "وفيه حممد بن محاد الكويف وهو ضعيف": 10/76وقال احلافظ اهليثمي يف "امع" 2/227)3(

شاهدان.
.يف النسخة املعتمدة: فيقول)4(
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:عن أبي هريرة وأبي سعيد)3(وابن ماجه)2(والرتمذي)1(رجه مسلمبوجه ال يسوغ تأويله، كالذي أخ
 هِدا على رسول اشإال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة،أنه قال: ال يقعد قوم يذكرون ا،
مرة وبذكر اآلالء أخرى، ومحل ،الذي تُؤولَ بالعلم.وذكرهم ا فيمن عنده،ونزلت عليهم السكينة

. "ه أيضا. فَسقَطَ التمسك به يف أعيان األذكار كداللته على ما تُؤولَ به الحتمالهعلى ظاهر
؛جيتمعون وكلُُّ على ذكره، فاجلواب: إن كان سرَا:وق: فإن قيلرقال الشيخ أبو العباس ز"

تخليط فال خيفى ما فيه من إساءة األدب بال؛ا وكلٌّ على ذكرههرفجدواه غري ظاهرة، وإن كان ج
."وغريه مما ال يسوغ يف حديث الناس فضال عن ذكر ا، فلزم جوازَه بل ندبه بشرطه

نعم، وتأويل التسبيح والتحميد والتمجيد بالتذاكر يف التوحيد من أبعد البعيد، فتأويله غري "
مقبول لبعده عن األفكار حتى ال خيطر إال باألخطار. وذلك من مقاصد الشرع بعيد جدا، 

."!فافهم

[ال التفات ملن قال: لو كان الذكر اجلماعي صوابا لفعله الصحابة]:
"لو كان :فال التفات ملا يقال أنه؛اجلمع للذكر باألحاديث املتقدمةفإذا تقرر هذا وصح ندب

ألهنم شغلهم حكم الوقت الذي هو أهم من االجتماع للذكر والتفرغ له من نشر ؛صوابا لفعله الصحابة
مع كوهنم أقوياء يصلح هبم االنفراد، إذ ال حاجة هلم إىل أن يعمل البعض ،هاد، وغري ذلكم واجلالعل

وشعائره ظاهرة مثابر ،على رؤية البعض كحاجتنا حنن إىل ذلك. وكان الدين عندهم غضا طريا
..."عليها، ال ضرورة تلحقهم إىل امتثال هذا

قصد برتغيبه من بعد العصر األول لعل الشارع إمنا"حتى قال الشيخ أبو العباس زروق: 
كاألسفار واألعياد وأدبار ؛الحتياجهم له، على أن الصحابة استعملوه عند إمكانه مع ما هم فيه

. "الصلوات وغري ذلك
.2700ح 4/2074"صحيح مسلم" )1(
.2945ح 5/195"سنن الرتمذي" )2(
.3791ح 2/1245"سنن ابن ماجه" )3(
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أخرج الناس من ؛كان إذا صلى العشاء:وقد حكي عن عمر بن اخلطاب رضي ا عنه أنه"
فألقى درته وجلس وجعل يقول: يا ،فهمفعر،فأتى إليهم،يذكرون اقوماملسجد، فتخلف ليلةً

ادع ا لنا، حتى صار الدعاء إىل عمر، فكانوا ؛يا فالن،ادع ا لنا؛ادع ا لنا، يا فالن؛فالن
. "تلك الساعة أرق من عمر بن اخلطاب أحداالناس وما رأينا من ،يقولون: عمر فظ غليظ

ال فيها ما و،ألن قواعد الشريعة تشهد له؛نكار اجلمع للذكر أصالال وجه إل:فبان هبذا أنه"
..اهـ"يدفعه] 16[

أن الدين إذا ذهب، :والذي يظهر يل"اد: ببن عاوقال الشيخ العارف با سيدي حممد 
ال ينبغي ألحد أن ينكرها، ؛لب، ومتسك الناس بشيء من آثاره كأمثال هذه املسائلواإلميان إذا س

لناس بال دين وال رائحة دين. وال ينبغي أن يقال: لو كان هذا جائزا أو مندوبا لفعله السلف فيبقى ا
 ه كما تلقوها من رسول اعنهم؛ ألن أصولَ الدين كانت عندهم راسخةً قويةً، وفروع رضي ا

نوادر غضةً طريةً، فلم حيتاجوا إىل شيء من هذه املراسم. كما مل حيتاجوا إىل تدقيق النظر يف
اهـ."فهذا أيضا مثلها؛ذلك بدعة مذمومةاملسائل الفقهية، وال وضعوا الكنانيش فيها، فإن فرضت.

طي يف بعض أجوبته يف املسألة: بومن هذا املعنى ما قاله سيدنا اإلمام سيدي عبد ا اهلَ
"ن يف عهد السلف ذلك مل يك:يب الذكر باحللق ويعلله بأنورمبا جتد عاملا على كرسي وهو يع

من فعل السلف الصاحل ،أترى أن طلوعه على األعواد ونقله العلم من اجللود، من أين هو؟.!الصاحل
.اهـ".أم من حمدثات األمور؟

وذكر صاحب "املنهاج الواضح يف حتقيق كرامات أبي حممد صاحل": أن من أدلة االجتماع على 
]، 10/[سبأ}.يا جبال أوبي معه والطري{:عاىلقوله ت:الذكر ورد بعض الذاكرين على بعض

. وقال قتادة وأبو عبيد: )1(سبحي معه متى سبح، قاله أبو عبيدة. وذكر أنه بلسان احلبشة"قيل: 
عي معه بالتسبيحرج".

.22/67ينظر "تفسري ابن جرير" )1(
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ذكر وأدلتھ من الكتاب والسنة]الجھر بال[

ه. أن اجلهر بالذكر اجلمهور على جوازه أو طلب-ثالثا -واعلم 
الذي عليه "فقد قال الشيخ احلافظ أبو العباس سيدي أمحد بن يوسف الفاسي يف "نصرته": 

احملققني بقواعد الشريعة وفروعها، واتفق عليه الصوفية وكافة أهل ،اجلمهور من سلف األمة وخلفها
ستحبابه جوازُ اجلهر بالذكر وا:ر، ومضى به العمل ومل يزل معروفااألقطار يف متأخر هذه األعصا

. "وكذا اجلمع له،وندبه
عن أبي )1(والرتمذي وابن ماجه،والبخاري ومسلم،ما أخرجه أمحد بن حنبل:ومن دالئله"

يقول ا تعاىل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني يف : ة عن النيب هرير
."احلديث...منهمني يف مإل ذكرته يف مإل خرينفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكر

، قال: قال رسول ا 4]عن أبيه[، ،معاذ بن أنس،عن)3(بإسناد حسن)2(وأخرج الطرباني"
 جل ذكره: ال يذكرني يف نفسه إال ذكرته يف وال يذكرني يف ،مالئكيت)5([مإل من]] 17[: قال ا

األعلى". )6(مإل إال ذكرته يف املإل
: قال ا ، عن ابن عباس رضي ا عنهما، عن النيب بإسناد صحيح)7(وأخرج البزار"

وإذا ذكرتين يف مإل ذكرتك يف مإل خري من ،ك خالياإذا ذكرتين خاليا ذكرتُ؛تبارك وتعاىل: يا ابن آدم
".الذين ذكرتين فيهم

، "سنن 2675ح 4/2061، "صحيح مسلم" 6970ح 6/2694، "صحيح البخاري" 2/251"املسند" )1(
.3822ح 2/1255، "سنن ابن ماجه" 3603ح 5/581الرتمذي" 

.19/47املعجم الكبري" )2(
.10/78واحلافظ اهليثمي يف "جممع الزوائد" 2/252ذري يف "الرتغيب والرتهيب" كما قال احلافظ املن)3(
.ما بني معكوفني ساقط من النسخة املعتمدة)4(
.زيادة من "املعجم الكبري")5(
.يف "املعجم الكبري": الرفيق)6(
.10/78و "جممع الزوائد" 2/252كما يف " الرتغيب والرتهيب " )7(
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وقال ابن عباس ].200/[البقرة}.كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا{:قيل: ومن أدلته"
)1(رواه البخاري. إال بالتكبريعنهما: ما كنت أعرف انقضاء صالة رسول ا رضي ا تعاىل

. ")2(ومسلم
سبما يف ح-وبالثغور واألسفار، حتى قال ،وأدبار الصلوات،واجلهر يف ذكر العيد"

- فيما مر عنه -وجهر .!وال غائبافإنكم ال تدعون أصم،على أنفسكماربعوا: )3(الصحيحني
. "وكذا السلف رضي ا عنهمار وأدعية يف مواطن مجة.بأذك

معهم وهم يقولون:عن أنس قال: كانوا يرجتزون ورسول ا )4(ويف مسلم"
فانصــــــــــــــر األنصــــــــــــــار واملهــــــــــــــاجرة" اللـــــــــــهم ال خـــــــــــري إال خـــــــــــري اآلخـــــــــــرة

د وارى يوم األحزاب ينقل معنا الرتاب، ولقعن الرباء قال: كان رسول ا )5(ويف مسلم"
بطنه وهو يقول:)6(][الرتاب بياض

ــدينا   ــا اهتــــــــــ ــوال أنــــــــــــت مــــــــــ وا لــــــــــ
فـــــــــــــــــــأنزلن ســـــــــــــــــــكينة علينـــــــــــــــــــا  

ــلينا  ــدقنا وال صــــــــــــــــــــــ وال تصــــــــــــــــــــــ
ــا)7(إن األىل [قـــــــــــــد] ـــوا علينـــــــــــ أبــــــــــــ

ورمبا قال::قال

.806ح 1/288ح البخاري" "صحي)1(
.583ح 1/410"صحيح مسلم" )2(
، كالمها عن أبي موسى األشعري 2704ح 4/2076، و"صحيح مسلم" 2830ح 3/1091"صحيح البخاري" )3(

رضي ا عنه.
علوا ينقلون الصخر وهم ...وج":عن أنس قال1/165، ويف رواية للبخاري 524ح 1/373"صحيح مسلم" )4(

:معهم وهو يقولرجتزون والنيب  ي
فاغفر لألنصار واملهاجرةاللهم ال خري إال خري اآلخرة

واحلديث رواه البخاري يف غري ما موضع من "صحيحه" بألفاظ خمتلفة لألبيات 1803ح 3/1430"صحيح مسلم" )5(
الشعرية املذكورة.

.ساقطة من النسخة املعتمدة)6(
.لقد:النسخة املعتمدةيف)7(
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ــوا  ــد] أبــــــــــ ــاوإن املــــــــــــأل [قــــــــــ ــا علينــــــــــ ــة أبينـــــــــــــــــــــــــ إذا أرادوا فتنـــــــــــــــــــــــــ
يف آخر حديث بناء مسجد الرسول -أيضا -عن أنس )1(وأخرج حنوهويرفع هبا صوته."
.ٌ2("النصرة".اهـ كالم "على اجلهر واجلمعوكل هذه أدلة( .

]إبراهيم السقا يف اجلهر بالذكر وغريه من شعائر الطريقمفيت الشافعيةجواب [
وقد وقفت على جواب لشيخنا ومجيزنا شيخ اإلسالم بالديار املصرية، وعامل الشافعية باجلهات 

، يف اجلهر بالذكر وغريه من شعائر الطريق، )3(أبي إسحاق إبراهيم السقا؛املسن الربكة،الشرقية
يكتب بسواد العيون، وهذا نصه: 

 بالذكر مطلوب؛"احلمد اجلهر،مغَّرحتى )4(بنص الصادق املأمون،فيه حمبوبب اذكروا ا :
يقولوا جمنون". 

علم أحد سره إذ ال ي؛ه لذكره باجلنونال يتأثر رمي،اء جنسهاملُسر عن أبن،والذاكر يف نفسه"
هر، واخلروج فيه اجل)5(ديدإال برفيع الصوت وش،شريف هذا األمر] 18[املكنون، فال حيصل امتثال 

ر ويتنصل من درجة املعروف، عن املعتاد املألوف، حتى يصل يف اعتقاد أهل االنتقاد إىل رتبة املنكَ
}.وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني{:منتظم يف سلك،لتذكري نفوس احملبني،ارفنيوإنشاد كالم الع

."]55/[الذاريات

.1805ح 3/1432)1(
مما ميكن أن يضاف إىل دالئل الذكر اجلماعي واجلهر به: التأمني يف الصالة، والتلبية يف احلج، والتكبري يف العيدين، وهو دليل )2(

واضح قام به السلف واخللف، ال خالف يف مشروعيته بل وندبه...فتأمل. مصحح.
له مؤلفات عديدة، وتقريرات مفيدة، . ، والعالمة الفاضل، خامتة الفقهاء الشافعية بالديار الشامية واملصريةالعامل العامل)3(

تويف .وله ديوان بديع خيطب فيه من إنشائه، يعرب عن فضله ورفعة قدره بني أمثاله وقرنائه.وكان خطيب اجلامع األزهر
هـ) من "حلية البشر" للبيطار.1298(رضي ا عنه سنة ألف ومائتني ومثان وتسعني

يف واحلاكممن "اإلحسان" البن بلبان 3/99" صحيحه"وابن حبان يف 2/521وأبو يعلى3/68رواه أمحد)4(
."صحيح اإلسناد"احلاكم:وقالكلهم عن أبي سعيد اخلدري رضي اله عنه، 1/677"املستدرك" 

يف النسخة املعتمدة "شرير".)5(
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،فمنكر هذين على أهل السلوك، من أهل الوساوس والشكوك، أو هو صاحب هوى مبتدع"
."حائد برأيه غري متبع

، لكنه حق قد أريد به متنياملقدملَّسم؛فال حاجة لرفع الصوت.قوله: إنكم تدعون مسيعا"و
عِ الذاكر اجلاهردالباطل والبهتان املبني. إذ مل يفإن تالوة.لنحو اإلله، وال حاجة لرفع صوته صمم

بأنكم ال تدعون ىفهو حمجوج حباجة امتثال األوامر، وكأنه تشتيت، وما در.ال حاجة للذاكر:أراد
الم وعلى آله وأصحابه الكرام. وترك آخر احلديث أصم وال غائبا من أفضل الورى عليه الصالة والس

لعلة اإلضرار، ولوالها ما أمر وال هنى. وأرواح املشري ،أرفقوا هبا:مبعنى.على أنفسكماربعوا
. "احملبني تَحن أبدا إىل األنني، بل حيق هلا البكاء والعويل، إذ ال تشبع بقليل بدل جليل

ل لألمساع عن غعلى فوات املطلوب، وشن وأوىل من بكاءذكر احملبوب، أحسبفرفع األصوات "
ترهات األقوال، حتى يصل الذاكر بصرف جوارحه وحواسه إىل املقام العال، ولذا أمر بسد العينني 

ساري جاري. فال جياب سائر وسهر الليل وترك األنام وما هو بينهم من الكالم ،وتضييق ااري
. "والسالم...، ويكَف عنهزجربل ي،ض ملا رامهذا املعارِ

فال خيفى حكم املنكرات، ويدور على أمرها ؛فإن كان إنكاره ملنكَر اقرتن مبا يف السؤال"
علم. أوا وجب النهي عنها حتى خيرج املتلبس هبا عن مناكره ويتنصل منها،؛احلال. فإن ثبتت

."باألزهراخلطيب،إبراهيم السقا الشافعي:كتبه الفقري إىل ربه اجلاني

]يف اجلهر بالذكر وغريه من شعائر الطريقحممد حسن الكتيبمفيت احلنفيةجواب [
ما نصه: ،الكتيب احلنفي املكيالشيخ حممد حسن:ومن جواب ملفيت احلنفية مبكة املشرفة

 على أكمل األحوال، وال يسوغ ؛حيث كان الرجل ومن تبعه على هذه الصفات؛"احلمد مفه
طلع عليه، فال فإن الرياء واإلخالص من أعمال القلوب. وهي مما ال ي؛كار عليهم بأهنم مراؤوناإلن

طلق املنع بسبب الرياء، إذ ال يتحقق يف كل شخصي".
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،)1(األمور مبقاصدها، وهي مأخوذة من حديث: إمنا األعمال بالنيات:ومن القواعد الفقهية"
لجواب عن ذلك. واجلمع بني األحاديث يف كثري من املصنفات واالحتجاج مبا ظاهره احلظر، ال يصح ل

."وفتاوي األئمة احلنفية والشافعية
: سألت أيها األخ أكرمك ا عما اعتاده )2(السيوطي يف "الفتاوى احلديثية"] 19[قال اإلمام "

اجلواب: ال .ذلك مكروه أم ال؟فهل لق الذكر واجلهر ورفع الصوت بالتهليل، السادات الصوفية من ح
."لثبوت ذلك باألحاديث الصحيحة؛كراهة يف شيء من ذلك قطعا

والذكر يف اخللوة، والذكر يف ،، منها ما يتعلق بالذكر يف االس)3(ثم ذكر أربعة وعشرين حديثا"
وقال: فإهنا مما ال والذكر الذي يشهد به اجلبال والبيوت وسائر األمكنة.،املإل، والذكر يف األسواق

..اهـ"يكون إال باجلهر
وأدلة الذكر اجلهري كثرية:"
إذا سلم من صالته قال بصوته عن عبد ا بن الزبري قال: كان رسول ا )4(منها: ما روي"

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وال حول وال ،األعلى: ال إله إال ا وحده ال شريك له
". قوة إال با العلي العظيم

، عن ابن عمر رضي ا عنه قال: قال )5(وأخرج أبو شجاع الديلمي يف "مسند الفردوس""
 رسول امن قال ::هبا صوته،ال إله إال ا دار اجلالل؛ومد ورزقه النظر إىل ،أسكنه ا

وجهه". 

عن عمر بن اخلطاب رضي ا عنه.1ح 1/3البخاري يف "صحيحه"رواه )1(
.وما بعدها2/24"احلاوي" )2(
.2/28بل ذكر مخسة وعشرين حديثا كما يف "احلاوي" )3(
.594ح 1/415ورواه مسلم يف "صحيحه" بلفظ مقارب 1/126رواه الشافعي يف كتاب "األم" )4(
)5(أعلممل أقف عليه هبذا اللفظ وا.
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فمر يف ،ليلةًمع النيبرع: انطلقتو، عن زيد بن أسلم قال: قال ابن األ)1(وأخرج البيهقي"
. قال ؟عسى أن يكون هذا مرائيا؛ت: يا رسول ااملسجد على رجل يرفع صوته بالذكر، فقل

". !عليه السالم: ال، ولكنه أواه
، عن جابر رضي ا عنه قال: إن رجال كان يرفع صوته بذكر ا، فقال )2(وأخرج ابن مردويه"

."!فإنه أواه؛ه السالم: دعهرجل: لو أن هذا خفض من صوته. فقال علي
/[التوبة}.إن إبراهيم ألواه حليم{:يف تفسري قوله تعاىل)3(ونقل السيوطي يف "الدر املنثور""
114ومنها.] أحاديث يف تفسري األواه، منها: الذي يكثر ذكر ا:إنه :ومنها.الذي علق قلبه با
ر التأوه". أنه الذي يكث:لغة احلبشة، ومنها:وهو.املوقن

اجلهر باألذكار واإلسرار هبا :يف شرح اجلزري أن،هطاش كربى زادـ: ونقل الفاضل الشهري ب"
. "فاإلسرار أوىل؛لكن إذا مل يخلص نيته من الرياءفهما جائزان،،منقول عن النيب 

د بأنه مراء، وال خيفى أن اإلخالص والرياء مما ال يطَّلَع عليه، فليس ألحد أن ينكر على أح"
إنكم مراءون". :اذكروا ا ذكرا كثريا حتى يقول املنافقون:ولذا ورد

والبيهقي يف "شعب ،)5(ويف "الزهد"،)4(وهذا احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده""
عن أبي اجلوزاء رضي ا عنه.)7(وسعيد بن منصور يف "مسنده"،)6(اإلميان"

."عن ابن عباس رضي ا عنه]20[)1(ني يف "الكبري"الطربا-أيضا -وأخرجه 
.1/417"شعب اإلميان" للبيهقي )1(
.3/522، وله شاهد من حديث أبي ذر يف "مصنف عبد الرزاق" 4/305كما يف "الدر املنثور" للسيوطي )2(
)3(4/305 -306.
.400مل يروه يف "مسنده" بل رواه  ابنه عبد ا يف  "زوائد الزهد" ص )4(
.400ن أمحد ص "زوائد الزهد" لعبد ا ب)5(
)6(1/397.
.مل أقف عليه يف "سننه")7(
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وفيه توبيخ عظيم وزجر فخيم ملن طعن يف الذكر اجلهري. واألحاديث يف اجلهر بالذكر كثرية، "
."فال حاجة إىل اإلطالة

"الوسيط": الذكر من مجلة الفرائض، وإعالن ـ: قال اإلمام الواحدي يف "تفسريه" املسمى ب"
ي مذهب أبي حنيفةحجرمن م-حب كما أمجع عليه العلماء. وقال قاضي خانالفرائض أوىل وأ

وغريه: الذكر يف األسواق وجمالس الغفلة والفسق جائز بنية أهنم مشتغلون بالدنيا، وهو مشتغل -
. "أفضل من التسبيح وحده يف غري السوقوبالتسبيح، وه

[رد شبه منكري الذكر اجلهري]:
فقال: ما أراكم إال ،رأى قوما يذكرون برفع الصوت:عن ابن مسعود أنه)2(وأما ما روِي"

."فال أصل له، وذلك أنه مل يثبت عند األئمة احلفاظ.مبتدعني
الصوت بالذكر حني ينصرف مسلم خالفه عن ابن عباس قال: رفع)3(بل ثبت يف "صحيح""

 الناس من املكتوبة كان على عهد رسول ا".
وعلى تسليم .!؟)4(بعض األئمة: مازال ابن مسعود يذكر يف االس، فكيف ينكرهوأيضا قال"

."يكون معارضا لألحاديث الصحيحة، فال يعترب به أصال؛ثبوته

فهو من مطابقة الكالم ملقتضى احلال، ألهنم قالوا: يا ؛)1(وأما ما ورد: إنكم ال تدعون أصم"
. "فهو صريح يف الدعاء.فنناديه؟رسول ا، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد

.10/76، كما قال اهليثمي يف "امع" وفيه احلسن بن أبي جعفر اجلفري وهو ضعيف12/169)1(
رأى قوما يهللون برفع الصوت يف املسجد :وأما ما نقل عن ابن مسعود من أنه": 1/475قال املناوي يف "فيض القدير")2(

ألمحد عن شفيق بن "الزهد"يعارضه ما يف كتاب ؛وبفرض ثبوته. وأمر بإخراجهم فغري ثابت.ما أراكم إال مبتدعني:فقال
."ما جالسته جملسا قط إال ذكر ا فيه؛هؤالء الذين يزعمون أن عبد ا كان ينهى عن الذكر:أبي وائل قال

.583ح 1/410م ، و"صحيح" مسل805ح 1/288هو يف "صحيح" البخاري )3(
كما سبق من نقل اإلمام عن ابن مسعود من كتاب "الزهد" البن حنبل يف التعليقة السابقة.)4(
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ينتظر الوحي، وكانت أصوات الناس بالتكبري تُشغله، فأشار نه كان إ:وقال بعض احملققني"
. "عليه السالم إليهم بالذكر القليب يف تلك احلالة

."فيمنعهم بأحسن وجه،يشم من بعضهم رائحة الرياءكان النيب :وقيل"
]: 41/[األحزاب}.اذكروا ا ذكرا كثريا{:ين عند قوله تعاىلوقال احملققون من املفسر"

دوموا على ذكر ا يف األحوال كلها، قائمني وقاعدين ومضطجعني، مرضى وأصحاء، ليال :أي
وهنارا، سرا وعالنية، حركة وسكونا، يف الرب والبحر، والسفر واحلضر، يف احللم والغضب، يف 

ة والطهارة، يف الشدة والفرج، ويف برب، يف الطاعة واملعصية، يف اجلناالسرور والتعب، يف الشوق والط
وهذا معذورا يف تركه وفعله.،ألن فيها يكون املرء مغلوبا على عقله؛كل حال إال يف حال اإلنزال

..اهـ"كأبي السعود والقاضي والكازروني والرازي؛جمموع ما يف التفاسري املشهورة
يف )3(سليمان األهدل)2(وجيه الدين عبد الرمحن [بن]:وحمدثه ومفتيهوملا ترجم عالمة اليمن 

شيخَه ،يف إجازة القضاة الثالثة بين الشوكاني"،والروح الرحياني،س اليماني"النفَ:كتابه العجيب
أخذ "وأثنى عليه، قال: ،)4(عبد الصمد بن عبد الرمحن اجلاوي] 21[العالمةَ الويل الفهامة الوجيه 

املدني، كما أخذها عن )5(كور طريقةَ الذِّكر عن شيخه الويل الكبري حممد بن عبد الكريم السماناملذ

.2704ح 4/2076و"صحيح" مسلم 2830ح 3/1091"صحيح" البخاري )1(
.ساقطة من النسخة املعتمدة)2(
ه، حمدث، مؤرخ. أخذ عن أبيه، يف علوم نقلية وعقلية، وله الزبيدي احلسيين العلوي؛ ولد ونشأ وتويف يف مدينة زبيد.فقي)3(

من . ومعقوهلا.وقد برع يف العلوم، منقوهلا"النفس اليماني"منه إجازة عامة، كما أخذ عن كثري من العلماء، ذكرهم يف كتابه:
لروح الرحياني، يف إجازة النفس اليماني وا". "لروض الوريف يف استخدام الشريف"اخ، جملدان. "فرائد الفوائد"مؤلفاته: 

...2/90" ، و"معجم املؤلفني3/307. ينظر "األعالم" "بين الشوكانيالثالثة القضاة
.ـه1206نواع من العلوم وفد إىل مدينة زبيد سنة أصويف مشارك يف ـه1206كان حيا ، عبد الصمد اجلاوي)4(

، و"معجم املؤلفني" صديق حسن خانل354، 353" صكللالتاج امل.انظر ".(ط) "حياء للغزايلفضائل اإل"من آثاره: 
5/235.

ولد باملدينة ،عامل املدينة ورئيسها الشيخ حممد بن عبد الكريم السمان": 1/480قال اجلربتي يف "تاريخ عجائب اآلثار" )5(
وعقد حلقة ، كرامة أبيه باإلفتلقته تالمذ1174مصر يف سنة إىلوأرسله والده .ونشأ يف حجر والده واشتغل يسريا بالعلم

وملا تويف والده أقيم شيخا يف حمله ومل يزل على طريقته .املدينةإىلثم توجه ،وأقبلت عليه الناساحلسيينالذكر باملشهد 
."عن مثانني سنة)1189تسع ومثانني ومئة وألف (احلجة من سنة ذي حتى مات يف رابع 
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اجلهر بالذكر واالجتماع :امومن طريقهالشيخ مصطفى البكري، فالسمان واحلنفي شيخهما واحد.
."وغري خاف أن اجلهر بالذكر ليس حبرام وال مكروه، كما زعم زاعمونعليه، 
أدلة مشروعية اجلهر غري واحد من العلماء:وقد ألف يف"
اجلالل السيوطي.:منهم-
والعالمة الكناني وأطال الكالم يف ذلك. -
، فله يف أدلة اجلهر رسالة عظيمة، ومما ذَكَر فيها ما )1(الشيخ مال إبراهيم الكوراني:ومنهم-
نصه: 
}.ة إنه ال حيب املعتدينادعوا ربكم تضرعا وخفي{:قد قال تعاىل:فإن قلتتبصرة:"

عن زيد بن أسلم، )2(سر االعتداء باجلهر بالدعاء، كما رواه ابن أبي حامت]، وقد ف55ُ/ [األعراف
."فيكون اجلهر مكروها

التضرع يف اآلية بالعالنية واخلفية بالسر، كما رواه أبو الشيخ، عن -أيضا -قلت: قد فُسر "
فُسر باجلهر يراد به رفع الصوت الزائد على قدر احلاجة، ال مطلق فاالعتداء يف الدعاء إذا قتادة.

حيث قال: االعتداء يف الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق )3(وبذلك فسره احلافظاجلهر، مجعا بني األدلة.
..."احلاجة

،بن حسن بن شهاب الدين الكوراني  املدنيإبراهيمشيخ الشيوخ برهان الدين ": 1/117قال يف "تاريخ عجائب اآلثار" )1(
إىلل وأخذ العلم عن حممد شريف  الكوراني الصديقي ثم ارحت)،1025وألف (ولد بشهران يف شوال سنة مخس وعشرين 

باملدينة املنورة والزم الصفي هعصا تسياروألقى،ىل مصر ثم اىل احلرمنيإثم دخل دمشق ثم .هبا مدةوأقام بغداد 
احلسني وأبووأجازه الشهاب اخلفاجي والشيخ سلطان والشمس البابلي وعبد ا بن سعيد الالهوري .ه خترجبو،القشاشي

وألف حدى ومائة إسنة األوىلثامن عشرين مجادي يوم وتويف .عصرهأدركوقد أجاز ملن ،علي بن مطري احلكمي
)1101(".

.5/1500سري" ابن أبي حامت "تف)2(
.8/298"فتح الباري" )3(
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حديث أبي موسى األشعري يف :إىل أن قال الشيخ إبراهيم املذكور: ويدل لذلك صرحيا"
فكنا إذا ،قال: كنا مع رسول ا -يف "اجلهاد" واللفظ للبخاري-)2(وغريمها)1("الصحيحني"

على اربعوا: يا أيها الناس النيب )3(لنا وكربنا وارتفعت أصواتنا، [فقال]أشرفنا على واد هلّ
."احلديث...أنفسكم
وا وال جتهدوا رفقا:ثم موحدة مفتوحة، أي،" هبمزة وصل مكسورةربعواا:)4(قال احلافظ"

".أنفسكم.اهـ
،وعلى آله إمنا أمرهم بالرفق، وهو إمنا يقتضي ترك الصياح املفرط ال ترك أصل اجلهرفإنه "

. "مجعا بني األدلة
واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر {:ومنه يظهر أن املراد باجلهر يف قوله تعاىل"

مجعا بينه وبني األحاديث ،ال مطلق اجلهر،صياح البالغال:] أيضا، هو55/[األعراف}.من القول
....إىل آخر كالمه.اهـ"الصحيحة الدالة على مشروعية اجلهر بالقول يف الذكر واستحبابه

[أول من أحدث احلادي يف حلقة الذكر]:
يف ترمجة شيخه العالمة الويل الكبري علي بن عمر القناوي املصري ما ملخصه: -أيضا -وقال 

"تلقى باإلعزاز تكرر وفوده إىل صنعاء اليمن مرارا عديدة، عرفتمنها وفادتني، وهو يف كل وفادة ي
يقيمون معه الذكر كثريوالعام ما دام مقيما عاملٌٌ] 22[واإلجالل، وجيتمع إليه كل يوم وليلة من اخلاص 

سالم، ذي التآليف عز اإل:اجلهري على طريقه، ويكفيه أخذها عن شيخ الشيوخ يف إقليم مصر
الواسعة حممد بن سامل احلفناوي، اآلخذ هبا عن الشيخ العالمة السيد ذي القدر احلفيل واملؤلفات 

.2704ح 4/2076، و"صحيح" مسلم 2830ح 3/1091"صحيح البخاري" )1(
.7679ح 4/398والنسائي يف "السنن الكربى" 1528ح 2/87رواه أيضا أبو داود يف "سننه" )2(
.يف النسخة املعتمدة: قال)3(
.11/188"فتح الباري" )4(
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مصطفى البكري، اآلخذ هبا بسنده عن السيد الويل الكبري ذي :الواسعة، سيما يف علم التصوف
.")1(على بن وفا:والفضائل الفائقة،األحوال اخلارقة

ان ذلك شيخ شيوخنا الشيخ عبد الغين النابلسي يف شرحه على "ديوان ابن كما أب-هو "و
أولُ من أحدث احلادي يف حلقة الذكر، وينشد من -"بيان السر الفائض"ـ:الفارض" املسمى ب
ويهيجها إىل،ما ينعش القلوب،الفائقة املعاني، اإلهلية يف الصوت املوسيقاوي،انيباألشعار الرائقة امل

. "التوجه إىل عالم الغيوب، ويؤثر فيها تأثريا عظيما
وأقام الذِّكر املذكور وعلى )2(بيدولقد اتفق أن السيد املذكور وصل يف بعض وفاداته إىل زَ"

رجل من أكابر :الصفة املذكورة، وحضر اخلاص والعام من أهل البلد، وكان من مجلة احلاضرين
ناء الليل والنهار، فلما حدا احلادي ومل يكن طرقَ مسعه ذلك، فلم يزل العلماء املشغولني بذكر ا آ

حتى أحدث له ذلك رعافا مسرتسال، كان من أسباب ،تواجدا عظيماتواجد و،شديدايبكي بكاء
."موته

وفيها أبو احلسن علي بن "): 807يف تراجم من مات سنة سبع ومثامنئة (4/70قال عماد الدين يف "شذرات الذهب" )1(
علي بن وفا يالشيخ الواعظ املعتقد الصاحل األديب األستاذ املعروف بسيد":املنهال الصايف"قال يف .حممد بن حممد بن وفا

ولد .املعروف عند بين وفاواحلزب،حب النظم الفائق واألحلان احملزنة احلسنةصا،األسكندري األصل املالكي الشاذيل
ونشأ هو وأخوه أمحد حتت كنف وصيهما العبد الصاحل .ومات أبوه وتركه صغريا،بالقاهرة سنة تسع ومخسني وسبعمائة

هذا سبع يعمر سيدي علروملا صا.فنشآ على أحسن حال وأمجل طريقة.فأدهبما وفقههما،مشس الدين حممد الزيلعي
قال .واشتهر أعظم من شهرة أبيه،د صيتهوشاع ذكره وبع،وأجاد وأفاد،عشرة سنة جلس موضع أبيه وعمل امليعاد

وبالغوا يف ذلك مبالغة ،وتبعوه يف أقواله وأفعاله،واعتقدوا رؤيته عبادة،ودانوا حببه،وتعددت أتباعه وأصحابه:املقريزي
يعاده املشهد وبذلوا رغائب أمواهلم هذا مع حتجبه وحتجب أخيه والتحجب الكثري إال عند عمل امليعاد ومسعوا م،زائدة

- صاحب الرتمجة:أي–وكان .ناله من هو يف طريقتهمايفناال من احلظ ما ال .والربوز لقرب أبيهما أو تنقلهما يف األماكن
،وكان فقيها عارفا بفنون من العلوم":املنهل"ثم قال يف .انتهى.مجيل الطريقة مهابا معظما صاحب كالم بديع ونظم جيد

"الباحث على اخلالص يف أحوال اخلواص"كتاب :منها؛وله تآليف.مستحضرا لتفسري القرآن الكريم،بارعا يف التصوف
..."معروف"ديوان شعر"يف الفقه و"الكوثر املرتع يف األحبر األربع"وكتاب"تفسري القرآن العزيز"و

ثم غلب عليها اسم الوادي فال .احلصيب:اسم واد به مدينة يقال هلا:بيد بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من حتتزَ)2(
وهو علم مرجتل ،وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت يف أيام املأمون وبإزائها ساحل غالفقة وساحل املندب.تعرف إال به

.3/131ينظر "معجم البلدان" ...كثري من العلماءهلذا املوضع ينسب إليها مجع
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[اخلطاب الشعري الرائق يؤثر يف القلب ما ال تؤثره احلجج القطعية]:
املنطقي يف حبث اخلطابات ما حاصله: إن )1(لم"لسراح "افقد ذكر ش؛وهذا غري مستبعد"

والصوت احلسن اخلارق، وصادف قلبا سليما ،واملعنى الفائق،الرائقاخلطاب الشعري إذا وقع باللفظ
القلب بالصوت احلسن فعل يف القلب من التأثريات البالغة ماال تفعله الرباهني القطعية. وتأثر؛صافيا

حيتاج إىل ،فهو كما قال اإلمام الشافعي: فاسد املزاج؛. ومن مل يتأثر بذلكمقتضى الفطرة اإلنسانية
.)2("!عالج

؛أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول، عن )3(وقد أخرج احلكيم الرتمذي يف "نوادر األصول""
ب إيل الصوتبفهل يف اجلنة صوت حسن؟،احلسنح. قال رسول اإن ؛: والذي نفسي بيده

 4([أمسعي]:يوحي إىل شجرة يف اجلنة أنا(عبادا)الذين اشتغلوا بعبادهتم وذكري عن )5
بصوت مل تسمع اخلالئق مبثله من تسبيح الرب وتقديسه". فرتفع.واملزامر)7(الربابط)6([عزف]

.لسيدي عبد الرمحن األخضري)1(
؛من مل تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي:وقال اآلخر": 157" صاجلواب الكايفقال اإلمام ابن قيم اجلوزية يف ")2(

والعود ،من مل حيركه الربيع وأزهاره:قيل...حتى ":2/275وقال يف "اإلحياء" ."عالجإىلفهو فاسد املزاج حيتاج
."ليس له عالج،فهو فاسد املزاج؛وأوتاره

، وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي ا عنه، رواه حبشل يف "تاريخ واسط" ص 6/487كما يف "الدر املنثور" )3(
211.

.يف النسخة املعتمدة: أمسع)4(
.: عبادي6/487ور" يف "الدر املنث)5(
.!!!يف النسخة املعتمدة: عريف)6(
وهو فارسي معرب. ، ملْهاة تُشبه العود:البربط": 1/112الربابط مجع بربط، قال ابن األثري  يف "النهاية يف غريب األثر")7(

."واسم الصدر: بر  برث،ألن الضارب به يضَعه على صدره، بربت:وأصله
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}.يف روضة حيربون{:، عن حييى بن أبي كثري، يف قوله تعاىل)1(وأخرج عبد بن محيد"
وقد ساق اجلالل قال: اللذة والسماع..احلربة؟ما؛]، قال: قيل: يا رسول ا15/ومالر[

]23[..اهـ"آثار يف هذا املعنىعدة)2(األسيوطي يف "الدر املنثور"
املالكي السمديسي الشيخ حممد فتح ا بن عمر؛مفيت املذهبني،ويف جواب لشيخ الشيوخ

فال بأس به، ؛وأما اإلنشاد ومساعه"ر الطريق، قال فيه ما نصه: املصري عن مسائل من شعائياخللوت
ألنه ؛به الروح وتنتعش)4(تقوىتف.)3(إن من الشعر حلكمة:باشتماله على حكَمٍ ومواعظَ، كما ورد

، ويأمر )5(وكان عليه السالم يسمعه ويتمثل به تروحاالغذاء، وينهض اجلسم ويهيم يف الذكر.هلا ك
من أنكره عليه يف املسجد )7(وهنىوهو جربيل..)6(قول: اللهم أيده بروح القدسوي،حسانا به

. "الشريف كما وردت به األحاديث الصحيحة
فهو مأمور به يف اجلملة، خصوصا إذا كان فيه ذكر الصاحلني وسيرِهم، فبه تنزل الرمحات. "

..اهـ"ورمبا أورث السامع اعتبارا واهتداء هبديهم

، 3201عن حييى بن أبي كثري مرسال، وكذلك يف "تفسري عبد الرزاق الصنعاني"6/486هكذا يف "الدر املنثور" )1(
عن ،حدثنا روح بن عبادة،حدثنا حممد بن بشار: 4/696والصحيح أنه من كالمه كما أسنده إليه الرتمذي يف "السنن" 

ومعنى السماع مثل ما ورد .السماع:قال}،هم يف روضة حيربونف{:عن حييى بن أبي كثري يف قوله عز وجل،األوزاعي
.21/28. وكذا أسنده إليه الطربي يف "التفسري" أن احلور العني يرفعن بأصواهتن:يف احلديث

)2(6/478 -479.
.عن أبي بن كعب5793ح 5/2276رواه البخاري يف "صحيحه" )3(
: فيتقوى.يف النسخة املعتمدة)4(
.ا مر ذكر أحاديث ذلك سابقاكم)5(
رضي ا عنه.عن أبي هريرة442ح 1/173"صحيح البخاري" )6(
،عمر يف املسجد وحسان ينشدمر"عن سعيد بن املسيب قال:3040ح3/1176روى البخاري يف "صحيحه" )7(

صلى أنشدك با أمسعت رسول ا :الثم التفت إىل أبي هريرة فق،كنت أنشد فيه وفيه من هو خري منك:فقالفلحظ إليه 
ح 4/1932. وكذا رواه مسلم يف "صحيحه" "نعم:قال؟اللهم أيده بروح القدس؛أجب عين:يقولا عليه وآله وسلم 

2485.
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]رقص وأدلتھ من الكتاب والسنةحكم ال[

مل يرد فيه عن الشارع باإلباحة :واعلم أنه ملا وقع من بعض الناس إنكار الرقص، زعما منهم أنه
  ،وسنة نبينا وموالنا رسول ا نص، وجب علينا فيه الرجوع إىل استخراج أصله من كتاب ا

املدار يف الشرع والسنة، وفحول أكابر األمة، ومن عليهم،وإمجاع أهل احلل والعقد من العارفني با
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا وأطيعوا الرسول وأويل األمر {:والقياس املستجمع للشرائط، لقوله تعاىل

/[النساء}.منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل ا والرسول إن كنتم تؤمنون با واليوم اآلخر
59.[

يف اآلية دليل على أن :قال العلماء"لدى هذه اآلية الكرمية ما نصه: )1(م اخلازن"ويف "تفسري اإلما
ال يكون مؤمنا با ؛من مل يعتقد وجوب طاعة ا وطاعة رسوله ومتابعة السنة واحلكم باألحاديث

. اهـ منه بلفظه."!وال باليوم اآلخر
أهل الوالية الكربى.:هماامللوك، ثاني:أحدمها؛طريقتان"أويل األمر"ويف تفسري 

عبد )3(وعن جـابر [بن]"يف التفسري لدى هذه اآلية الشريفة ما نصه: )2(نقل احلافظ يف "الفتح"
هم العلماء...واختار :ا قال: هم أهل العلم واخلري. وعن جماهد وعطاء واحلسن وأبي العالية

بلفظه..اهـ منه"الطربي محلَها على العموم، وإن نزلت يف سبب خاص
قد نص كبار األئمة وفحول األمة، على أن مستند جواز الرقص من كتاب :فنقول؛إذا تقرر هذا

ا عز وجل.

[مستند الرقص من القرآن الكريم]:

)1(2/120.
)2(8/254.
.يف النسخة املعتمدة: عن)3(
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، من جواب لشيخ الشيوخ أبي سعيد ابن لب رمحه 1ففي "جامع املعيار" يف السفر احلادي عشر
يف النفس قةٌورِفهو يف األصل آثار؛تواجد يف السماعوأما ال"ا تعاىل ورضي عنه ما نصه: 

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر ا وجلت {:، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن. قال تعاىل]24[واضطراب
با، وعن اضطراب القلب حيصل اضطراب با ورهاضطربت رغَ:أي،]2/ال[األنف}.قلوهبم
/[الكهف}.يهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبالو اطلعت عل{:تعاىلا قال ،اجلسم
."]50/[الذاريات}.ففروا إىل ا{:وقال تعاىل]،18

وهنضة روحانية. وهذا هو التواجد عن ،روحانية، وحالة قلبية:فإن التواجد رقة نفسية، أي"
."وال يسمع فيه نكري من الشرع،وجد

"كان يستدل هبذه اآلية يف حركة الواجد يف :خ أنهلمي يف "رقائقه" عن بعض املشايذكر الس
وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات واألرض لن ندعو{:وقت السماع والوجد

،وكان يقول: إن القلوب مربوطة بامللكوت].14/[الكهف}.من دونه إهلا لقد قلنا إذا شططا
فهو مناط ،جدتواجد ال عن و:فنون السماع. ووراء هذاحتركها أنوار األذكار وما يرِد عليها من

احلركة يف ملخالفة ما ظهر ملا بطن، وقد يقرب فيه األمر إىل القصد الستنهاض العزائم وإعمالِ؛الذم
.اهـ منه بلفظه."!لكن شتان ما بينهما.)2(يا أيها الناس ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا:يقظة القلب النائم
- تكلف البكاء:أي–إن من رقص وتباكى "يف كتاب التواجد ما نصه: )3(اإلحياء"أقول: ويف"

فهو مباح إذا مل يقصد به الرياء، ألن التباكي استجالب احلزن، والرقص سبب يف حتريك السرور 
..اهـ"والنشاط، وكل سرور مباح جيوز حتريكه

)1(11/37.

سلم  آله ومسعت رسول ا صلى ا عليه و:عن أنس بن مالك قال":10/391"جممع الزوائدقال احلافظ اهليثمي يف ")2(
يا أيها الناس ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون من النار حتى تسيل دموعهم يف خدودهم كأهنا جداول :يقول

وأضعف ، 7/161رواه أبو يعلىو.روى ابن ماجه بعضه:قلت".فتقرح العيون-يعين الدم- حتى تنقطع الدموع فيسيل 
ثِّمن فيه يزيد الرقاشي وقد ورواه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص يف "سننه" .اهـ قال العبد الفقري:"على ضعفهق

.4196ح 2/1403
)3(2/304.
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لكان أحسن. ؛)1(نفسه القوة""رحم ا عبدا أظهر من:ولو زاد اإلمام ابن لب حديثا وهو
وقال اإلمام الصويف أبو سعيد احلسن بن علي الواعظ النيسابوري يف كتابه "احلدائق ألهل 

اركض {:األصل يف الرقص من كتاب ا عز وجل قوله تعاىل أليوب عليه السالم"احلقائق" ما نصه: 
.اهـ منه بلفظه."حةالداللة على اإلبا:]، فأقل ما يف هذه اآلية42/[ص}.برجلك

وقال ابن لب: وقد اشتهر "ونقل العارف أبو زيد الفاسي يف "حواشيه" على "اجلاللني" ما نصه: 
ت عليه، احبه وصوعملت،قد أباحه الصوفيةوخالف بني العلماء يف القيام لذكر ا تعاىل، 

لوا ربنا رب السماوات فقاإذ قاموا{:واستفادوه من كتاب ا تعاىل من قوله يف أصحاب الكهف
.اهـ منه بلفظه. ")2(]، وإن كانت اآلية هلا حمامل أخر14/[الكهف}.واألرض

ورد ما ":و رضي ا عنه عن الرقص، فأجاب بأنهجخبن اوسئل العامل األفضل أبو القاسم 
إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر ا وجلت{التسليم ملن اهتز ورقص. قال تعاىل: ] 25[يوجب 

هو االضطراب واالهتزاز، والرقص منه. وال حرج على :)3(]، والوجل2/[األنفال}.قلوهبم
. "املغلوب وال على املساعد له

وما "، وهو الكتاب الثامن من اجلزء الرابع، ما نصه: )4(ويف كتاب السماع والوجد من "اإلحياء"
تعاىل، ويهي وهي النسخة ،به...رأيت مكتوبا يف اإلجنيلجأنزلت الكتب اإلهلية إال ليطربوا بذكر ا

قال شارحه رنا لكم فلم ترقصوا".بوا، وزمنا لكم فلم تطريما نصه: غن،املشهورة بني أيدي الرهبان

.مل أقف عليه)1(
إهنم اجتمعوا وراء :فقيل؛على أقوالواختلف أهل التفسري فى هذا القيام ": 3/273" "فتح القديرقال الشوكاني يف)2(

:فقالوا،وات واألرضاألجد فى نفسي شيئا إن ربي رب السمإني:فقال رجل منهم هو أكرب القوم،املدينة من غري ميعاد
إنه :وقال أكثر املفسرين.قاله جماهد.وات واألرضاربنا رب السم:فقاموا مجيعا فقالوا،وحنن أيضا كذلك جند فى أنفسنا

ت ا هؤالء الفتية وعصمهم حتى قاموا فثب،وكان يدعو الناس إىل عبادة الطواغيت،دقيانوس:ان هلم ملك جبار يقال لهك
..اهـ"إهنم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم:وقال عطاء ومقاتل.ربنا رب السموات واألرض:بني يديه فقالوا

".خلوفالفزع وا:الوجل": 11/722يف "لسان العرب" )3(
)4(2/281.
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مسندا إىل مالك )3(وقد أخرجه أبو نعيم يف "احللية".)2(القوت"": "كذا يف )1(الشيخ مرتضى ما نصه
اهـ منه بلفظه)4(لم ترقصوارنا لكم فبن دينار قال: زم..

ه من أكرب عله من أعظم أنواع الطاعات، واستعمالُفف؛وحيث كان أصله من كتاب رب الربيات
أن الطاعة هيأجناس القر ما أمرنا به موالنا، ودلنا :بات، واإلتيان به من أجل احلسنات، ضرورة

حيينا، فال جرميتنا وملى املثوبات، وتُرقي ألعلى الدرجات، فمن م أهنا من أععليه كتاب ربنا، وم
وال "وال زجر عليه وال قمع. فلذا قال شيخ الشيوخ ابن لب: ،فال إنكار عليه من الشرع؛أتى هبا

خصوصا إن هجم عليه احلال ومل يكن فيه اكتساب وال استعمال."سمع فيه نكري من الشرعي ،
5يف سكرنا عنافقد رفع التكليف فال تلم السكران يف حال سكره

[مستند الرقص من السنة الشريفة]:
واللفظ )8(والنسائي،)7(ومسلم)6(فقد أخرج الشيخان البخاري؛وأما مستند الرقص من السنة
جرتي واحلبشة يلعبون يف يوما على حرسول ا لقد رأيت"لإلمام البخاري، عن عائشة قالت: 

."إىل لعبهم حبِراهبمظراملسجد، ورسول ا يسرتني بردائه، أن

)1(6/466.
)2(1/32.
)3(2/358.
".وعظناكم فلم تتعظوا:أي"زاد يف "احللية" عند ذكر كالم مالك بن دينار: )4(
) من قصيدة القطب اجلامع أبي مدين رضي ا عنه ومطلعها:5(

دعنا.شراب اهلوى اإذا مل تذق معنفقل للذي ينهى عن الوجد أهله
قلت: وديوانه يف طور املراجعة للنشر باعتناء عبد القادر سعود

.443ح 1/173)6(
.892ح 2/609)7(
.1594ح 3/195يف "السنن الصغرى" )8(
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،يزفنون يوم عيد يف املسجد، فدعاني النيب جاء حبش"عن عائشة قالت: )1(ولفظ مسلم
. "فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إىل لعبهم حتى كنت أنا اليت أنصرف عن النظر إليهم

.)3(دونكم بين أَرفدة"فأقامين وراءه خدي على خده، وهو يقول:"أيضا عنها قالت: )2(وأخرج
حبراهبم، إذ دخل بينما احلبشة يلعبون عند رسول ا "قال: أيضا عن أبي هريرة)4(وأخرج

".!وعلى آله: "دعهم يا عمرفقال له رسول ا ،عمر بن اخلطاب فأهوى إىل احلصباء حيصبهم
] 26[سيدنا عمر بن اخلطاب بيف آخر الربع الرابع يف مناق)5(وأخرج الرتمذي يف "جامعه"

،جالساكان رسول ا ": ترضي ا تعاىل عنه، عن عائشة رضي ا تعاىل عنها، قال
يا :، فإذا حبشية تزفن والصبيان حوهلا. فقالوصوت صبيان، فقام رسول ا )6(فسمعنا لغَظًا

، فجعلت أنظر إليها  فجئت فوضعت حليي على منكب موالنا رسول ا.تعايل فانظري؛عائشة
قالت: فجعلت أقول: ال، ألنظر .أما شبعت؟،بني املنكب إىل رأسه، فقال يل: أما شبعت؟ما

.اهـ."هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"قال أبو عيسى: ."منزليت عنده
أساس ويف ".اهـ منه بلفظه."الزفن الرقص"ما نصه: )7(قوله "يزفنون"، قال يف "الصحاح"

.اهـ منه بلفظه. "يزفنون: يرقصون"للزخمشري ما نصه: 8البالغة"

.892ح 2/609)1(
.892ح 2/609"صحيح مسلم" )2(
وإسكانهو بفتح اهلمزة .دونكم يا بين أرفدة:صلى ا عليه وآله وسلمقوله ": 6/185قال النووي يف "شرح مسلم" )3(

ة:ولفظ.وهو لقب للحبشة.والكسر أشهر،وجهان حكامها القاضي عياض وغريه،بفتح الفاء وكسرها:ويقال.الراء
وشأهنا أن :قال اخلطابي وغريه.عليكم هبذا اللعب الذي أنتم فيه:وحذف املغري به تقديره،اإلغراءمن ألفاظ "دونكم"

."وقد جاء تأخريها شاذا،دم االسم كما يف هذا احلديثيتق
.893ح 2/610)4(
صلى فقال رسول ا :قالت،عنهاالناسضفَارفَ:إذ طلع عمر قال"وتتمة احلديث عند الرتمذي: 3691ح 5/621)5(

. "رجعتف:قالت،إني ألنظر إىل شياطني اإلنس واجلن قد فروا من عمرا عليه وآله وسلم: 
".ج ألغاط،أو أصوات مبهمة ال تفهم،الصوت واجللبة:كاللغط وحير": 885يف "القاموس احمليط" ص)6(
)7(1/662.
)8(1/199.
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االرتفاع :قال أبو بكر: الرقص يف اللغة"ما نصه: )1(ومن استدراكات شارح "القاموس"
اهـ منه بلفظه. "رهم إذا كانوا يرتفعون وينخفضونواالخنفاض. وقد أرقص القوم يف سي.

ما هو -أيضا -وانظر "يف الورقة الرابعة ما نصه: )2(ين"قال اإلمام املواق يف "سنن املهتد
،الرقص:نقال عياض: الزفَكالزفن.:وذلك،ونص العلماء على جوازه،من االستلقاء)3(أخص

وقال هلم: دونكم بين فحصب احلبشة من أجله، فزجره النيب ،خاف عمر أن يكون مما ال ينبغي
على إقرارهم أن أغراهم.اهـ نص إذ زاد النيب ،لى إباحتهقال عياض: ففيه أقوى دليل ع.أرفدة

"اإلكمال".اهـ نص املواق بلفظه.
يف "املعيار" يف السفر احلادي عشر يف اجلامع، وسلمه -أيضا -ونقل ذلك عن القاضي عياض 

كما سلمه املواق. 
ل اإلمام أمحد يف أقول: على أنه وقع تفسري الزفن بالرقص من الصحابة رضي ا عنهم، فقد قا

: حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا محاد، عن )5(سيدنا أنس رضي ا عنه من "مسنده")4(ترمجة
ويقولون: حممد عبد ،ويرقصونكانت احلبشة يزفنون بني يدي رسول ا "ثابت، عن أنس قال: 
 صاحل، فقال رسول ااهـ."حممد عبد صاحل:قالوا: يقولون.: ما يقولون؟.

يف نسخة "املسند" طبع مصر يف "يرقصون":هكذا هذا احلديث بنصه، فصرح فيه بلفظ
من اجلزء الثالث.152صحيفة 

وقد راجعت هذا احلديث يف نسخة خطية عتيقة من "املسند" خبط أبي حممد عبد ا بن 
واحلمد . .ما يف املطبعة] 27[إدريس العراقي. فوجدت احلديث فيها كذلك طبق 

.15/4458"تاج العروس" للمرتضى الزبيدي )1(
.54ص )2(
.يف "سنن املهتدين": أخس بالسني، ولعله أقرب إىل سياق املواق، وا أعلم)3(
.هكذا يف النسخة املعتمدة)4(
)5(3/152.
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ويف حديث علي عند "يف باب عمرة القضاء ما نصه: )1(قد قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح"و
ل حول النيب أمحد: فقام جعفر فحج-ل واحدة، وهو الرقص هبيئة وقف على رج:أي

. "قال: شيء رأيت احلبشة يصنعونه مبلوكهم.: ما هذا؟وقال النيب -خمصوصة
يف قام فحجل حوله. و؛كان إذا أرضى رجال من قومه:يويف حديث ابن عباس أن النجاش"

. اهـ منه بلفظه."فعلوا ذلكحديث علي املذكور أن الثالثة
سيدنا جعفر، وسيدنا عليا وسيدنا زيدَا، كما يأتي التصريح به قريبا.:ويعين بالثالثة

طي، ملا سئل عن مسألة إلمام األئمة احلافظ جالل الدين األسيو)2(ويف "احلاوي يف الفتاوي"
: )3(يف "مسنده":يعين–وقد ورد يف احلديث الذي أخرجه أمحد بن حنبل "الرقص هذه ما نصه: 

فذلك من لذة هذا .لقيلقي وخملا قال: أشبهت خرقص جعفر بن أبي طالب بني يدي النيب 
."لذة املواجيد. فكان هذا أصال يف رقص الصوفية ملا يدركونه مناخلطاب، ومل ينكر عليه 

منهم: شيخ اإلسالم ؛وصح القيام والرقص يف جمالس الذكر والسماع عن مجاعة من أكابر األئمة"
.هـا."عز الدين ابن عبد السالم

رضي ا تعاىل عنه يف املغازي يف باب عمرة -أيضا -له )4(ويف "التوشيح على الصحيح"
، فقال النيب فقام جعفر فحجل حول النيب :لباقرا)5(رسلأخرج ابن سعد من م"القضاء ما نصه: 

جعفرا :أعين–ويف حديث: إن الثالثة .شيء رأيت احلبشة يصنعونه مبلوكهم:قال.: ما هذا؟
.اهـ منه "رقص هبيئة خمصوصة:كسبب،واحلَجلُ حباء فجيم فالمفعلوا ذلك.-وعليا وزيدا 

بلفظه.

.بتصرف من املؤلف رضي ا عنه7/507)1(
)2(2/406.
)3(1/108.
.سبق توثيقه)4(
.يف النسخة املعتمدة "مراسل")5(
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مي رمحه ا تالعالمة شهاب الدين ابن حجر اهليو،)1(انيويف "الفتاوي احلديثية" للحافظ الث
وسئل رضي ا عنه عن رقص الصوفية عند تواجدهم، هل له "تعاىل ورضي عنه، ما نصه: 

وقد روي يف احلديث أن جعفر بن أبي طالب رضي ا عنه له أصل.؛فأجاب بقوله: نعم.أصل؟
لقي، وذلك من لذة هذا اخلطاب، ومل ينكر لقي وخملا قال له: أشبهت خرقص بني يدي النيب 

."عليه 
شيخ :منهم؛وقد صح القيام والرقص يف جمالس الذكر والسماع عن مجاعة من أكابر األئمة"

.اهـ منه بلفظه."الدين ابن عبد السالمزاإلسالم ع
ة القضاء ما نصه:يف السفر الثاني يف باب عمر)2(الزرقاني على "املواهب"] 28[وقال العالمة 

–جل حول النيب فقام جعفر فح:، وكذا يف مرسل الباقر)3(ويف حديث علي عند اإلمام أمحد"
."قال: شيء رأيت احلبشة يصنعونه مبلوكهم.: ما هذا؟فقال -دار عليه:أي

وهو بفتح فقال: إن النجاشي كان إذا أرضى أحدا قام فحجِل حوله.:ويف حديث ابن عباس"
الرقص هبيئة خمصوصة. ويف حديث علي :وقف على رجل واحدة، وهو:أي،هملة وكسر اجليمامل

.اهـ منه بلفظه."املذكور أن الثالثة فعلوا ذلك
فلما نظر ،ملا قدم جعفر تلقاه "عن سيدنا جابر رضي ا عنه قال: )4(وأخرج البيهقي

بني له فقب-احدة إعظاما منه لهمشى على رجل و:قال أحد رواته: يعين-لحج؛جعفر إليه
. "عينيه

.هكذا)1(
)2(2/211.
.سبق توثيقه)3(
"شعب اإلميان"له، لكن وجدته يف "املعجم األوسط" للطرباني مل أقف عليه يف "سنن البيهقي الكربى" هبذا اللفظ وال يف)4(

البن مجيع، وهو من أفراد مكي بن عبد ا الرعيين، قال ابن اجلوزي يف "العلل 171، و"معجم الشيوخ" ص6/334
."هذا حديث ال يصح وال يعرف إال مبكي": 2/586املتناهية" 
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وإنه ملا قضى هبا جلعفر "ما نصه يف السفر الثالث منه يف عمرة القضاء: )1(ويف "السرية احللبية"
كان ؛فقال: يا رسول ا.، فقال: ما هذا يا جعفر؟رضي ا عنه حجل جعفر حول النيب 

. اهـ منه بلفظه."فعل مثل ذلك خبيرب:ه أنهوفيالنجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله.
وعن جابر قال: ملا قدم جعفر بن "ويف اجلزء الثاني من "تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس": 

 أبي طالب من أرض احلبشة تلقاه رسول ا إىل رسول ا فلما نظر جعفر ، حجل. وقال
بني عينيه وأعطاه ، فقبله النيب ل ا سفيان: أي مشى على رجلِِ واحدة إعظاما منه لرسو

ه أمساء بنت عميس من غنائم خيرب، وقال له: أشبهت خلقي وخلقي".اهـ منه بلفظه.وامرأتَ
واختلفوا "وقال اإلمام أبو سعد احلسن بن علي الواعظ النيسابوري يف كتابه "احلدائق" ما نصه: 

يتأتى أي مشى على نعل واحدة، وذلك ال:: حجل)2(فروي عن سفيان بن عيينة:يف معنى احلجل
."د، وهو يكون على هيئة الرقصإن احلجل مشية املقي:وقال أهل اللغةإال بالرقص، 

، وهو رقص االفتقار والكرب، وأيضا أن ينملن كانت الدنيا سجنه أن ميشي مشية املقيدقحو"
ديث: إن هذه مشية يبغضها ا إال يف هذا حل،التبخرت يف املشي مكروه، ثم هو يف اجلهاد مطلوب

.اهـ.)3(املوضع"
من حديث سيدنا الرباء رضي ا )4(ما يف البخاري:قلت: وسبب حجله وحجل من معه

تبعته ابنة ؛وخرج النيب ،ومضى األجل-مكة:يعين–فلما دخلها "عنه تعاىل عنه: ] 29[
."تهافحملَ.يُ، فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنةَ عمكمحزة تنادي: يا عم يا عم،  فتناوهلا عل

فاختصم فيها علي وزيد وجعفر يف أيهم تكون عنده. قال علي: أنا أخذهتا وهي ابنة عمي. "
. ويف "خلالتهافقضى هبا النيب وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها حتيت. وقال: زيد ابنة أخي.

)1(2/779.
.ية""عين:يف النسخة املعتمدة)2(
عن أبيه ،خالد بن سليمان بن عبد ا بن خالد بن مساك بن خرشةعن 7/104أخرجه الطرباني يف "املعجم الكبري" )3(

وهو خيتال يف مشيته بني صلى ا عليه وآله وسلم د أعلم بعصابة محراء فنظر اليه رسول ا أن أبا دجانة يوم أح،عن جده
".!يف هذا املوضعإالها ا مشية يبغض"إهنا:الصفني فقال

.2552ح 2/960"صحيح البخاري" )4(
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هبا ىأما اجلارية فأقض": )3(وأمحد)2(وألبي داود."نا أوىل هبافقال جعفر: أ":)1(حديث ابن عباس
وقال لعلي: وقال: "اخلالة مبنزلة األم".وألبي سعيد: "ادفعاها إىل جعفر فإنه أوسعكم".."جلعفر

أنت مين وأنا منك"، وقال جلعفر: "أشبهت"خ4(لقي". وقال لزيد: "أنت أخونا وموالنا"لقي وخ( .
أن املقضي :خواطر اجلميع، وإن كان قد قضى هبا جلعفر. وحاصلهب فطي"قال احلافظ: 

.اهـ نقله العالمة الزرقاني على "ألنه كان القائم يف الطلب؛وجعفر تبع هلا،اخلالة:له يف احلقيقة
.)5("املواهب"

ب رضي ا عنهم يف البا-الفاسي:يعين–ويف "حتفة األكابر يف مناقب الشيخ عبد القادر" 
باللحون وكالم )6(وكان شيخنا رضي ا تعاىل عنه حيب كالم الششرتي"الثاني عشر منه ما نصه: 

وال ينكر شيئا من ذاك. وكان يرخص يف الرقص، ولكن لذي ،سيدي عبد الرمحن اذوب وغريه
."حال غالب. وال مينع الرقص والشطح يف املولد النبوي فرحا بالنيب 

."أمساء بنت عميس اخلثعمية:خالتها عندي؛أنا أوىل هبا"أن جعفر قال: 4/344عند أبي يعلى يف "مسنده" )1(
.عن سيدنا علي عليه السالم2/284"سنن أبي داود" )2(
.قضى هبا جلعفر"أمل أجد يف املسند "ف)3(
.2552ح 2/960"صحيح البخاري" )4(
)5(1/298.
وهو من ،وبركة البسي اخلرقة،وإمام املتجردين،علي بن عبد ا النمريي عروس الفقهاء:وهو؛أبو احلسن علي الششرتي)6(

عارفا مبعانيه من وكان جمودا للقرآن قائما عليه .وزقاق  الششرتي معلوم هبا.نواحي قرطبةقرية ششرت من عمل وادي آش
وذكره القاضي أبو العباس الغربيين يف .جال يف اآلفاق ولقي املشايخ وحج حجات وآثر التجرد والعبادات.أهل العلم والعمل

،له علم باحلكمة ومعرفة بطريق الصوفية،والفقراء املنقطعني،من الطلبة احملصلني،الفقيه الصويف":فقال"عنوان الدراية"
وكانت وفاته يوم الثالثاء سابع .وموشحاته وأزجاله الغاية يف االنطباعوأشعاره،نظم والنثر على طريقة التحقيقوتقدم يف ال

.وما بعدها2/256. من "نفح الطيب" للمقري "فدفن بدمياط رمحه ا تعاىل ورضي عنههـ668عشر صفر سنة 
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"عنه أنهذكر عن القوي الغزواني رضي ا إذا دخل هالل )1(كان يزغرد:طب سيدي عبد ا
ذكر عن جده القطب أبي احملاسن رضي ا عنه أنه قال ليلةَ املولد ألصحابه: كيف ويربيع األول.

اإلمام الفشتايل::يعين–قال صاحب املولدية 
ونرقص فيه وأن نعلينا فيه أن نفرحاواجبشطح

فكان يسكت عنه ملن يتوهم منه )2(؛أما الصياح والزعقفهام أصحابه وقاموا يشطحون.
. "الغلبة

حنني: احتج به من أنكر على  -الصحابة:يعين–على حديث: وهلم )3(وقد ذكر األُبي"
زعق.الصوفية وأصحاب الرقة ما حيصل منهم عند السماع، ألن الصحابة أرق قلوبا، ومل حيصل هلم

ثم نقل كالم الغزايل أن حال الصحابة حالُ قوة، فال يقاس هبم الضعفاء حتى يكون الزعق والصياح 
كلُّ ما يحكم بإباحته منقوال عن الصحابة، )4(]28[فليس ، دعة من حيث إن الصحابة مل يفعلواب

نه باللفظ. .اهـ م"د يف هذا هنيومل يرِ،بدعةٌ جاء الشرع بالنهي عنها:وإمنا املذموم
مثلها، خطبة ما مسعت"خطب :يف التفسري عن أنس)5(قلت: واحلديث يف "الصحيح"

لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا. قال: فغطى أصحاب رسول ا ؛قال: لو تعلمون ما أعلم

...اخل احلديث.")6(وجوههم وهبم حنني

: اللسانويفجوفهيفالفَحلُيرددهلإلِبِلهدير: دريدابنوقالاجلوهريأَمهلهالزغْردة": 1/2008قال يف "تاج العروس" )1(
قال الفقري: ويف ..اهـ"السنةمنأَصالالعلماءبعضهلااستَخْرجوقداألَفراحِعندالنساءزَغْردةومنه: قلت. حلْقهيف

النسخة املعتمدة "يزغرث".
".الصياح:الزعق": 10/142سان العرب" يف "ل)2(
.6/149إكمال اإلكمال" ")3(
كذا ترقيم هذه الصفحة واليت بعدها مكرران يف األصل.)4(
عن أنس بن مالك، لكن فيهما 2349ح 4/1832و"صحيح مسلم" 4345ح 4/1689"صحيح البخاري" )5(

"اخلنني" باملعجمة كما سيأتي بيانه.
هكذا هو يف معظم النسخ ،) هو باخلاء املعجمةوهلم خننيمرؤوسه(غطوا : 15/112يف "شرح مسلم" قال النووي)6(

ومعناه باملعجمة :قالوا،وآخرون"التحرير"القاضي وصاحب :وممن ذكر الوجهني،ولبعضهم باحلاء املهملة.وملعظم الرواة
.باملهملة من الفماألنف كاحلننيخلنني خروج الصوت من وأصل ا:قالوا.وهو نوع من البكاء دون االنتحاب،صوت البكاء
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رمحهما -" ن صاحب "مجع اجلوامعوالد تاج الدي–وقد اجتمع عند اإلمام تقي الدين السبكي 
قول الص كثري من علماء عصره، فأنشد منشد تعاىل مجع اريف مدحه عليه الصالة ص ري رمحه ا

والسالم:
ــلٌ ــدحِقليـــ ــطُّ ملـــ ــطفى اخلـــ ــذهباملصـــ بالـــ

ــهض ــرافوأن تنـــــ ــاعنـــــــد مساعاألشـــــ هـــــ
ــى  ــطِّ ورقعلـ ــن خـ ــنمـ ــنأحسـ ــكمـ بتـ
ــــ قيامـثيـــــا علـــــى ا صـــــفوفا أو جالركـــــب

لس. ويكفي فعند ذلك قام اإلمام السبكي ومجيععظيم بذلك ا لس، فحصل أُنْسمن با
.)1(ذلك يف االقتداء. قاله يف "روح البيان"

يف الطواف، فإنه من )2(الرملالرقصمشروعية:جوازيف-أيضا -أقول: ومما يستأنس به 
".باب كيف كان بدء الرمل": )3(همناسك احلج، ترجم له يف "الصحيح" بقول

بفتح الراء وامليم هو اإلسراع. وقال :ابتداء مشروعيته، وهو:أي": )4(قال احلافظ يف "الفتح"
أن حيرك املاشي منكبيه يف مشيه:ريد: هو شبيه باهلرولة. وأصلهابن د".

إنه يقدم عليكم فقال املشركون:،وأصحابهقدم رسول ا "إىل ابن عباس قال: )5(ثم أسند
أن يرملوا األشواط الثالثة، ومل مينعه أن يأمرهم أن يرملوا يثرب، فأمرهم النيب أوهنتهم حمى د فو

.اهـ."األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم
لدى حديث أنينه ،ما جاء يف بكاء رسول ا :يف باب"الشمائل"ونقل املناوي على 

ك)1(وهو يصلي ولصدره أزيزأزيز املما نصه: ،ل من البكاءرج"  وذلك ناشئ عن عظيم اإلجالل

اخلنني مثل :زيدأبووقال .ذا تردد بكاؤه فصار يف كونه غنة فهو خننياألصمعي: إوقال .صوت فيه غنةهو:وقال اخلليل
..اهـ"احلنني وهو شديد البكاء

.29اآلية}.حممد رسول ا{:يف سورة الفتح عند قوله تعاىل14/123)1(
."أن ميشي يف الطواف سريعا ويهز يف مشيته الكتفني كاملبارز بني الصفني:مل هوالر": 150قال يف "التعريفات" ص )2(
.2/581"صحيح البخاري" )3(
)4(3/470.
.1525ح 2/581البخاري يف "صحيحه" :أي)5(
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رمحه ا ورضي عنه: ومن هذا احلديث وحنوه اسنت أهلُ الطريق 2يوجل. قال اإلمام احلرالّعز 
عند الوجد والتواجد يف أحواهلم وعرفوا به يف أوقاهتم. وهذا احلال إمنا كان يعرض للمصطفى 

ال يطيقه أحد ؛اجلالل املمزوج باجلمال. وأما الغري املمزوج:ية واجلمالية معا، يعينجتلي الصفات اجلالل
وإيناسا ،ميتليء سرورا ومالطفة؛من البشر وال من اخلالئق، وكان إذا جتلى بغلبة اجلمال احملض

يورث اخلوف والقلق:اجلالليلِّجتَفَ؛ن أمته له نصيب من هذين التجلينيوبسطا. وكل وارث م
."يورث األنس والسرور:والوجل املزعج. وجتلي اجلمال

وكان أن سيدنا إبراهيم اخلليل كان يسمع لصدره صوت كغليان القدر من مسرية ميل.)3(وورد"
فكان أثر السماع يظهر يف كثري خيور كما ختور البقرة.؛سيدنا عيسى عليه السالم إذا ذكر الساعة

.ه بلفظه.اهـ من"!من األنبياء واألولياء

:الرقص من اإلمجاع]جواز[مستند
"مدارج السالكني إىل:كتابه] 29[فقد ذكر اإلمام الشعراني رضي ا عنه يف ؛وأما اإلمجاع

،جيب على الفقري أن يذكر ا تعاىل بقوة تامة:طريق العارفني" ما نصه: "وأمجعوا على أنهرسوم
ستدل هبا على قرب رأسه إىل أصابع قدميه، وهي حالة يحبيث ال يبقى فيه متسع، بأن يهتز من فوق

خنني من اخلوف باخلاء :أي،وجلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاءكان يصلى:وفيه أنه": 1/45قال ابن األثري يف "النهاية" )1(
."بالبكاءيهو أن جييش جوفه ويغل:وقيل.وهو صوت البكاء،املعجمة

637سنةاملتوفىالشامنزيلاملالكياألندلسياحلسنأبوالتجييباحلرايلإبراهيمبنأمحدبناحلسنبنأمحدبنعلي) 2(
التاماألميان". احلروفعلميف"االنتفاعمنبطرفاالملاع". "األجلالنتظارالعملإصالح"تصانيفهمن. مائةوستوثالثنيتسع

. "احلديثيفالشفاشرح". "احلسنىاأمساءشرح". "النجومخماطبةيفاملكتومالسر". "والسالمالصالةعليهبالنيب
، ودقائق فكره ، ونتائج قرحيته ، يف ترمجته :وصنف تفسرياً مأله حبقائقه2/465وغريها، يقول املناوي يف الكواكب الدرية 

العقول ، وحتار فيه الفحول ، وهو رأس مال البقاعي ، ولواله ما راح وال وأبدى فيه من مناسبات اآليات والسور ما يبهر
23/24يضا يف "سري أعالم النبالء" .انظر  ترمجته امل يتم ، ومن حيث وقف وقف حال البقاعي يف مناسباتهلكنهجاء، و
وغريه.

.عن سيدنا أبي الدرداء4/181نقله يف "اإلحياء" )3(
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.اهـ منه "يف قرب الفتح:أي–ال يفيد )1(السر واهلويناعلى أن ذكر-أيضا -وأمجعوا الفتح.
بلفظه.

"اإلرشاد إىل تصفية النفس وتطهري الفؤاد"، ونصه: :صاحب كتاب)2(وكذا حكى هذا اإلمجاع
ويهتز من غل بغري الذكر،شريد أن يذكر ا بفكرة تامة، حبيث ال يبقى لهوأمجعوا على أنه ينبغي للم"

رجى له الفتح عن وهي حالة يستدلُّ هبا على أنه صاحب مهة، فيفوق رأسه إىل أصابع قدميه.
.اهـ بلفظه. "قريب

جيب على املريد أن جيتهد يف :وقد أمجع القوم على أنه"ما نصه: -أيضا - وقال بعد ذلك 
الذكر بقوة تامة، وأن ذكر السر واهلوينا ال يفيد". اهـ بلفظه. 

:وقد أمجعوا على أنه"أيضا ما نصه: ولية" للعارف الشعرانيبت"املنح السنية على الوصية املويف
، وأن ذكر السر واهلوينا ال يفيد رقيا". اهـ بلفظه.بالذكراجلهرجيب على املريد 
طُويت له مقامات الطريق بسرعة من غري بطء، ؛ملريد ربه بشدة وعزمإذا ذكر ا"وقد قالوا: 

. "فرمبا قطع يف ساعة ما ال يقطعه غريه يف شهر أو أكثر
ع، ويهتز من فوق رأسه إىل حبيث ال يبقي فيه متس،جيب على املريد أن يذكر بقوة تامة":وقالوا

."أصابع قدميه
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد ثم{:قوله تعاىل:والدليل على ذلك

كذلك الذكر ال يؤثر يف مجع شتات ؛]، فكما أن احلجر ال ينكسر إال بقوة تامة74/[البقرة}.قسوة
قلبِ صاحبِه إال بقوة. 

[كالم نفيس لإلمام أبي الفيض حممد الكتاني الشهيد يف خواص حلقة الذكر]:

".التؤدة والرفق والسكينة والوقار:هلويناا":13/440قال يف "لسان العرب" )1(
هل الظاهر، لثبوت من أنكر الظاهر أن هذا اإلمجاع هو إمجاع الصوفية األخيار، وليس اإلمجاع املعروف عند األصوليني أ)2(

 .مع عليه يف أزمنة خمتلفة، كما سبق أن ذكره اإلمام املؤلف رمحه اا



81

رسالةٌ يف احلض على ،رضي ا تعاىل عنه وعن ذريته آمني)1(يضوللعارف األكرب ولدنا أبي الف
حلقة الذكر، وذكر خواصها، ونص املقصود منها:

دالة لإلقبال ،شاغلة عن احملسوسات،فإهنا مصقلَة للقلب؛قة الذكرلوإياك وعدم املبادرة حل"
جاذب ألوج هاوامة، مغناطيسس النفس األمارة، وبقايا الليعلى ا، راغمة للشيطان، قاطعة وساو

عامل القدس، وأُنسها مبعد عن املعاصي، ولذتُها تُنسي لذة عامل اجلسمانية، وأمرها يزيح ظلمة 
اإلشكاالت الومهية، وحالُها يذهب الكثافات الغريية، وسرها يطفئ األُنس باخللق من حيثم، ه

القواطع عن ] 30[الديانات، وبسببه كثرت لعدم اخلشية من اخللق. وهو من مهماتوفعلها وسيلةٌٌ
 ،أحق أن خيشاه{ا وا.{القرآن أقواما خيشون الناس37/[األحزاب وقد ذَم ،[:} كخشية

."]77/[النساء}.ا أو شد خشية

يف سبيله صفا كأهنم بنيان إن ا حيب الذين يقاتلون{وسيلة حمبة ا، :وهيئتها"
. وصفتٌُها من صفة )2(، وجهاد النفس هو اجلهاد األكرب كما يف احلديث]4/[الصف}.مرصوص

]، 26/[الواقعة}.وال تأثيما إال قيال سالما سالماال يسمعون فيها لغوا {:جمالس أهل اجلنة
ونغماهتا تُذكر عامل الذَرعت األرواحمفهاجت 172/[األعراف}.ألست بربكم{:يوم س ،[

على صوت األزل، واهتزت أشواقها للطريان يف فضاء ميدان عامل القدس، وهو من بالبلُها لالرتياح 
."]23/[األحزاب}.رجال صدقوا ما عاهدوا ا عليه{:وصف الرجال

الشهيد سيدي حممد بن عبد الكبري الكتاني رضي ا عنه، ترمجته أبو الفيض العارف الصمداني اإلمام اخلتم األكرب:هو)1(
طبع بدار ابن حزم سيدي حممد الباقر الكتاني رمحه ا.أبي اهلدى املتقن مستوفاة يف كتاب "ترمجة الشهيد" لنجله العالمة 

ببريوت بتحقيق الدكتورة نور اهلدى الكتاني.
:قال.؟وما اجلهاد األكرب:قالوا.اجلهاد األكربإىلرجعنا من اجلهاد األصغر : "1/511قال العجلوني يف "كشف اخلفا" )2(

.انتهى."ةليبن عإبراهيموهو من كالم ،هو مشهور على األلسنة":تسديد القوس"جر يف قال احلافظ ابن ح.جهاد القلب
13/523"تارخيه"ورواه اخلطيب يف.رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر":قال العراقي"اإلحياء"احلديث يف :وأقول

إىلوقدمتم من اجلهاد األصغر ،مقدمقدمتم من خري :من غزاة فقال عليه الصالة والسالمقدم النيب :عن جابر بلفظ
رجعنا من اجلهاد :واملشهور على األلسنة.انتهى.هواهجماهدة العبد:قال.؟وما اجلهاد األكرب:قالوا.اجلهاد األكرب

.انتهى."دون باقيه ففيه اقتصار.األكربإىلاألصغر 
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طار إليها بأجنحة أن يىالنبغ؛فهذه مخس عشرة خصلة يف العمارة، لو كانت منها واحدة فيها"
دوا أنفسكم أن وجاه.أنا جليس من ذكرني؟:)1(سيالشوق واالشتياق. فكيف ويف احلديث القد

ال خيطر على قلوبكم غري احلق جل جمده يف مجيع األحوال، سيما يف حالة جمالسة احلق، فإنه ال 
فإن ا ؛يتهفمن يذكره بكلِّ: ه تعاىل للذاكرين على حسب الذكر والذاكرس إال باألدب، وجمالستُجيالَ

. "هفإمنا جيالس لسانَ؛هرة والباطنة. ومن يذكره بلسانهجيالسه يف مجيع عوامله الظا
جالء القلب، فال تزال احلجب ترتفع حتى يصل ملقام :أن الذكر هو؛إخوانيواعلموا "

وأهله هم امللحوظون بعيون العناية يف ،والتجلياتلياتحاملغناطيس اجلذاب للت:وهي؛ املشاهدة
هم أمان لنا يف األرض، وهبم يدفع ا البالء عن أهل األرض، العامل، وهم حمل نظره تعاىل من خلقه، و

فإذا نظرت إىل عمار ،م بأهل األرض عذابا: إني أله)2(ويف احلديثوإذا نظر إليهم سكن غضبه.
.اهـعذابي عنهم".صرفت؛بيوتي وإىل املستغفرين باألسحار وإىل املتحابني جلاليل

فإن حلقةَ ؛تخلف أحد عن القيام حللقة الذكروال ي"نصه: وقال يف رسالة أخرى بعد كالم ما 
سقط الرمحات، وحمل نزول الربكات، ومنزل مطالعة الغيوب، وم،الذكر مصب اإلمداد والتجليات

ومورد تواتر ،، وفتح أقفال القلوب، وجالء الصدى عن مرآة الروحأهلة اجليوبومفاحتة طوالع 
. "الفتوح

فوجدهتا إمنا تورث مجعيةَ القلب على ا تعاىل، ال تُنال تلك ؛قة من صغريوقد جربت احلل"
ا اجلمعية بغريها، خصوصا مع احتاد القلوب وارتباط األرواح، وعدم وجدان األجانب فيها ظاهر

."وباطنا] 31[

وعند البيهقي يف . لمي بال سند عن عائشة مرفوعارواه الدي.أنا جليس من ذكرني":1/232"فاءقال يف "كشف اخل)1(
أقريب أنت فأناجيك أو بعيد ؛يا رب:قال موسى عليه الصالة والسالم:ن كعب قالععن أبي 1/451"الشعب "

يف -أيضا -والبيهقي ،عن كعب"الثواب"وحنوه عند أبي الشيخ يف .أنا جليس من ذكرني؛يا موسى:فقيل له؟.فأناديك
فقال مايل أستوحش ؟.أما تستوحش من طول اجللوس يف البيت:النضرأن أبا أسامة قال حملمد بن1/458رموضع آخ
..اخل؟"أنا جليس من ذكرني:وهو يقول

عن سيدنا أنس بن مالك، وفيه صاحل املري أورده الذهيب يف "امليزان" 6/500أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" )2(
".مرتوك.وغريه3/396
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تر طلب املعصية أصال. ثم بتوالبوال يف النفس، فال تتحرك ذُُفوجدهتا تورث ؛وجربتها كذلك"
إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر ا وجلت قلوهبم {:احلضرات الذكرية تتمكن قوة النور من القلب فيصري

أولئك هم املؤمنون حقا {،]2/[األنفال}.وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلى رهبم يتوكلون
ـ..اه"]4[األنفال آية }.هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كريم

:الذي حكاه العارف الشعراني]على جواز الرقصاإلمجاع[معنى
أئمة املذاهب، وهذا :الشعراني من اإلمجاع حيتمل أن يكون مراده بهالعارف وأقول: إن ماحكاه 

.)1(قد يتنازع فيه
ر عليه عدم وجود الرقص يف طرق أراد إمجاع مشايخ الطريق، وهذا قد يعكِّ:وحيتمل أن يكون

جدان ال يدل على عدم اجلواز عندهم.ولكن عدم الو.)2(بعض األكابر
املتعني يف اإلمجاع الذي حكاه الشعراني، حيث إنه من أكابر الثقات وعدول األئمة ؛فعلى هذا

، وإمنا معا عليه بني مشايخ الطريق كلهأن يكون الذكر مع االهتزاز جمم:دقني احملتج بنقلهم وعلمهمالصا
األرض. اخلالف يف رفع األرجل من

مبا يشمل رفع األرجل من األرض، ولكن من وجدت عنده ،أو أن اإلمجاع عنده على حقيقته
فتنت به، أو القاصد به الرياء كراهيته من الفقهاء أو غريهم أراد الرقص حبضرة النساء أو من ي

ال يقول أحد والسمعة ال التعبد والذكر احلقيقي.والشك أن الرقص مع من ذُكر على احلالة املذكورة،
جبوازه، كما أن السالمة مما ذكر ال ينبغي أن خيتلف يف القول جبوازه، وأعرض عن االكرتاث مبن أنكره 

:لعدم اعتداده به
إال خــــــــالف لــــــــه حــــــــظ مــــــــن النظــــــــرولــــــــيس كــــــــل خــــــــالف جــــــــاء معتــــــــربا 

فليس هناك يف هذه املسألة إمجاع بينهم كما مر.،وهو كذلك)1(
.الطريقة التجانية:منها)2(
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ا تبارك وهو جحد للضروريات، ألن ؛خيلو إما أن ينكر الذكر من قيامعلى أن هذا املُنكر ال
إن يف {:ات من الظلمانية بذلك، حيث قالوتعاىل وصف أهل األلباب النورانية وذوي العقول املصفَّّ

}.الذين يذكرون ا قياما.خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب
وما أباحه احلق تعاىل ال يام.إباحةُ ذكر ا من ق:]، فال أقلَّ أن يؤخذ من اآلية191/[آل عمران

كان يذكر ا على كل أحيانه.وإما أن ينكر :أنهعنه )1(يقدر أحد أن ينهى عنه، سيما وقد جاء
االهتزازَ والتمايلَ، وقد سبق ويأتي من دالئله ما فيه أعظم حجة وبرهان.

ري دسعيد اخلأبي )5(][عن)4(والبيهقي)3(يدوابن ع)2(ما أخرجه أمحد-أيضا -ويشهد له 
:موالنا رسول ا ] 32[رضي ا تعاىل عنه، قال: قال 

جمنون".:)6("أكثروا ذكر ا حتى يقول املنافقون
حتى يقولوا: املكثر للذكر جمنون، فال تلتفوا لقوهلم الناشئ عن مرض قلوهبم.:أي"قال العزيزي: 

..اهـ"جر على حسنه: وصححه احلاكم، واقتصر ابن ح)7(قال املناوي
ال ينسب إىل اجلنون. نعم من؛وال شك أن من وفِّق وذكر ا قائما أو جلس وذكر ا جالسا

. !ففيه احلث على ذلك؛جمنوناحينئذ رفع رجليه من األرض يسمى 

هل يتبع املؤذن فاه ههنا وههنا...اخل"، :عن عائشة رضي ا عنها يف "باب1/227علقه البخاري يف "صحيحه" )1(
وغريه.373ح 1/282وأسنده مسلم عنها 

.من "املسند"3/68)2(
.3/113"الكامل" البن عدي )3(
.1/397"شعب اإلميان" )4(
.ب: وأبو سعيدكتُ"عن"يف النسخة املعتمدة بدل )5(
:املؤلف رضي ا عنه إىل حديثمنمقلمل أجد عند أحد ممن أخرج هذا احلديث لفظة املنافقون وا أعلم، ولرمبا سبق )6(

فأدخل لفظ هذا يف ذاك..إنكم مراءون":ن"أكثروا ذكر ا حتى يقول املنافقو
.2/84"فيض القدير" )7(
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طَويف "مفتاح اجلنة املتوقف على الكتاب والسنة" لإلمام الشالذكر والرقص ييب ما نصه: "وأجيز
رأى احلبشة يف املسجد يف يوم ألن رسول ا ؛اجد والزوايااستجالب األحوال واملوارد يف املسو

قوله: يف االستيصاء على استجالب الوارد برسول ا )1(عيد يزفنون، فما أنكر عليهم. وقد غيا
ى"حت"ر بفأشا.)2(حتى تسمى جمنونا:ويف حديث آخر.اذكروا ا حتى يقول املنافقون جمنون

أو تبديل األوصاف املعتادة عند واردات الذكر، فكأنه ،كالتخبط أو الصياح،للوصف املشبه بانون
..اهـ وا اعلم"مدح من صدر منه ذلك، وأمره به أو تشبه به، واملتشبه ذاكر

:]مستند جواز الرقص من القياس[
خص السماع" يف مساع بره "فرح األتابيف ك)3(وأما القياس: فقال الشيخ أبو املواهب الشاذيل

. "نة والقياساحتج من ذهب إلباحة الرقص بالس"الفصل الذي عقده للرقص:
يف علة حكمه، األصلَمساواة فرعٍ:فهو؛وأما القياس"وبعد ذكر حديث احلبشة قال ما نصه:

ابة رضي ا فيقاس على أصل فعل احلبشة وفعل علي حني حجل هو ومن شاركه يف فعله من الصح
.اهـ سياقه. "!عنهم أمجعني، فافهم

:[نصوص األئمة على جواز الذكر مجاعة مع االهتزاز والرقص]

الغاية مدى كل شيء وألفه :الليث.الغاية مدى الشيء والغاية أقصى الشيء،غيا": 15/143"لسان العربقال يف ")1(
فجعل غاية املضمرة ،خليلويف احلديث أنه سابق بني ا.غييت غاية:تقول.وهو من تأليف غني وياءين وتصغريها غيية،ياء
..اهـ"ومجعها غايات،و غاية كل شيء منتهاه،غاية كل شيء مداه ومنتهاه:هو من،كذا

.مل أقف على هذه الرواية)2(
هـ 974ولد بالقاهرة ،حممد بن حممد بن حممد املصري الشاذيل الشافعي أبو املواهب أديب من متصوفة آل البكري مبصر)3(

.. له ديوان شعر وعدة تآليفهـ1037ومات هبا 
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وأما نصوص أئمة اإلسالم وعلماء الدين األعالم على جواز الذكر مجاعة من قيام مع االهتزاز 
)1(ريغَكأبي احلسن الص؛والرقص، فال خيفى أنه يوجد من أنكر على القوم هذه املواجيد واالجتماعات

يف ذلك.ما زعموه وغريه من الفقهاء. ولكن مل يرتض الناس 
بن القطب الواضح سيدي يوسف اأبو العباس سيدي أمحد ؛قال اإلمام احلافظ احلجة املتقن

الفاسي رضي ا تعاىل عنهما يف نصرته للطريقة الصوفية املشتملة على استحباب اجلهر بالذكر 
وهي ،اليت ألفها بإذن والده، وجعلها يف مثان ورقات،وغري ذلك...به، واجلمع له والرقصواملناوبة

من أنفس التآليف، وساق فيها جواب الشيخ السنوسي رضي ا عنه صاحب العقيدة. 
- فال جتعلوا ما أودع الشيخ أبو احلسن الصغري ؛فإذا ثبت هذا لديكم":]33[قال ما نصه

 وال من وظائف ،من فرائض معارفكم،ة اليت ألفها يف الرد على الفقراءسراك الكُيف تل-رمحه ا
بنى كالمه فيها على أصل مرجوح. ومجهور األئمة وفحول األئمة من -على جاللته -عقائدكم، فإنه 

النظر يف رسلك طريقة بعض من تقدمه، وهو قص:عمر بن اخلطاب إىل اليوم على خالفه، وهو أنه
على الرجوع جلزئيات الشريعة، فإن وجد جزئية توافق نازلته فبها ونعمت، وإال حكم بردها النوازل 

."على ما تقتضيه أصول الشريعة وقواعدهاج ريعمن غري ت
النظر لقواعد الشريعة ومقاصدها مع مالحظة اجلزئيات، :هو؛واحلق الذي عليه اجلم الغفري"

قد امتزجت الشريعة بلحمه ودمه، وصارت له طبيعة. ولكن هذا ال حيسنه إال من كان له فقه قليب
ه نزل أحاديث جمملة كثرية، منها غري صحيح، وجدنا؛على أنا إن جاريناه وأخذنا معه على أصله
كالرقص الذي أشرمت ؛معهم فيهاأشياء السنةُمم عليهقيف غري حملها، وسردها يف غري مستحقها، ون

. "إليه يف سؤالكم
: مسألة يف مجاعة صوفية )2(يعين يف "احلاوي"-اإلسالم اجلالل السيوطي فقد قال شيخ"

اجتمعوا يف جملس ذكر، ثم إن شخصا من اجلماعة قام من الس ذاكرا، واستمر على ذلك لوارد 
".وهل ألحد منعه وزجره؟.سواء كان باختياره أم ال؟،فهل له فعل ذلك،حصل له

.املكناسي صاحب كتاب "الفُقَير")1(
)2(2/405.
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وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ اإلسالم سراج الدين اجلواب: ال إنكار عليه يف ذلك، "
ال إنكار عليه يف ذلك، وليس ملانعٍِِ التعدي مبنعه، ويلزم املتعدي بذلك التعزير. :البلقيين، فأجاب [بأنه

وزاد أن صاحب احلال مغلوب، ، مبثل ذلك)1(وسئل عنه العالمة برهان الدين األنباسي فأجاب]
؛إىل أن قال يف آخر جوابه: وباجلملة..ما ذاق لذة التواجد وال صفا له املشروب.واملنكر حمروم، 

كلهم كتبوا على هذا ،فالسالمة يف تسليم حال القوم. وأجاب مبثل ذلك بعض أئمة احلنفية واملالكية
. "السؤال باملوافقة من غري خمالفة

الذين يذكرون ا {:قال تعاىلوقد ،ذاكر: وكيف ينكَر الذكر من قيام، والقائم)2(أقول"
يذكر ا . وقالت عائشة رضي ا عنها: كان رسول ا اآلية]191/[آل عمران}.قياما

فال إنكار عليهم، فذلك من لذة الشهود ؛. وإن انضم إىل هذا القيام رقص وحنوه)3(على كل أحيانه
."املواجيد)4(و

: رقص جعفر بن أبي طالب بني يدي النيب )5(بن حنبلوقد ورد يف احلديث الذي أخرجه أمحد "
ملا قال له: أشبهت خفذلك من لذة هذا اخلطاب، ومل ينكر ذلك عليه النيب .لقيلقي وخ

وقد صح القيام والرقص من لذة املواجيد.)6(. فكان هذا أصال يف رقص الصوفية ملا يدركونه]34[
بن عبد اشيخ اإلسالم عز الدين :منهم؛ابر األئمةيف جمالس الذكر والسماع عن مجاعة من أك

".السالم.اهـ

.2/405والتصويب من "احلاوي" ،ني ساقط من النسخة املعتمدةتما بني معكوف)1(
.السيوطي:القائل هو)2(
املؤذن فاه ههنا وههنا...اخل"، هل يتبع ""باب:عن عائشة رضي ا عنها يف1/227علقه البخاري يف "صحيحه" )3(

وغريه.373ح 1/282وأسنده مسلم عنها 
.يف املطبوع من "احلاوي": "أو" بدل "و")4(
.كما فصل من قبل"حجل"بل "رقص"سبق خترجيه وليس فيه لفظة )5(
.2/406ن "احلاوي" خطأ الطبع على احلجر، والصواب ما أثبته نقال عمنوهو "يذكرونه"يف النسخة املعتمدة: )6(
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فحصب ،خاف عمر أن يكون مما ال ينبغي:وقال عياض يف حديث احلبشة: الزفن الرقص"
قال: ففيه أقوى دليل على إباحته، إذ وقال: دونكم بين أرفدة.احلبشة من أجله، فزجره النيب 

"..اهـ!معلى إقرارهم أن أغراهزاد النيب 
وبا تعاىل ،وهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذه الكراسة"ما نصه: )1(ف املذكورثم قال املؤلِّ

،خنبة األصفياء،العالمةتب عن إذن شيخنا اإلمامِالتوفيق، وهو املسؤول أن يهدينا ألقوم طريق. وكُ
يوسف بن حممد بن يوسف ؛املهتدين، مشس العارفني، زمزم أسرار الواصلنيأسوة األولياء، علمِ

..اهـ"الفاسي رضي ا تعاىل عنه وعنا به
احملقق املتبحر يف املعقول ،: وقد سألت عن هذه النازلة شيخَنا اإلمام العالمة)2(يقول كاتبه"

عبد ا سيدي اواملنقول، الصدر النظار، عامل املغرب يف هذا الوقت بال مدافع، العامل الناصح أب
ـ: سم القيسي، املعروف بحمد بن قام عنه، فأجاب باملوافقة واحلمد اهـ.""القصار" رضي ا.

م ف العالمة أبو عبد اقلت: وقد عرحمد بن عبد القادر الفاسي يف حمد بن أمحد بن م
املتقدمة، "النصرة""املورد اهلين بأخبار اإلمام عبد السالم الشريف القادري احلسين"، بصاحب 

حافظا ضابطا ثقة حجة، وكان يصحح نسخ البخاري ومسلم من ،احملدثني يف وقتهكان إمام":قائال
.اهـ منه بلفظه. "حفظه رضي ا عنه

و"صفوة من ،و"نشر املثاني"،و"ابتهاج القلوب"،قلت: وراجع ترمجته يف "مرآة احملاسن"
وغري ذلك من كتب عظماء الرجال....انتشر"

أبو عبد ا ؛وسئل الشيخ الرحال"ما نصه:3يف السفر احلادي عشر يف أولهويف آخر "املعيار" 
لَّحممد بن إبراهيم املعروف بأبي الربكات ابن احلاج البها ما فيهلم ،جيتمعونعن زاوية للغرباءيقيف

م باالسة، وجيتمعون على الذكر واألكل وإنشاد الشعر، ثم يبكون ويشطحون يفوهنويؤنس،وهتمقُي
فأجاب:فصول كثرية.

.هو أبو العباس سيدي أمحد بن يوسف الفاسي)1(
احلافظ الفاسي رمحه ا.:أي)2(
)3 (11/38.
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" املستعان على ما فيه رضاه،احلمد فقد جرى العمل ،إذا كان على ما ذُكر أعاله؛وا
بالعدعلى املساحمة فيه)1(تنيو".

يتخلل ذلك ما يرتدد اتهد يف إجازته، ورده مبا يقرتن به من اخلشوع والصدقات وإن فُرِض أن "
بن اتعاىل. قاله وكتبه أبو الربكات حممد بن إبراهيم ] 35[إن شاء ا مكفر له؛وإرفاد ابن السبيل

احلاج وفقه ا".
وقيد عقبه خبط األستاذ شيخ اجلماعة أبي سعيد فرج ابن لب ما نصه: وقفت على السؤال "

املوفق بفضله. قاله فرج ابن لب واجلواب، ووافقت على صحة اجلواب املفيد، وقلت مبثله. وا
أنكروه ، 2قالنس؛فلما وصل هذا اجلواب أهل". "دا ا ومصليا على رسوله سيدنا حممد حام

فتحتُم علينا بابا ال نقدر على سده أبدا، وحنن حناكمكم إىل احلكم العدل مبا أومهتم على :وقالوا
. "والسالم..العامة بذلك

كالما غري معتدل، فتعجبت فألفيت،فأجاهبم األستاذ املذكور مبا نصه: وقفت على مكتوبكم"
.اهـ منه بلفظه."من حتاملكم يف غري حمل

الفاسي مسلما بن شيخ الشيوخ سيدي عبد القادراقلت: ونقله أبو زيد سيدي عبد الرمحن 
.له، معتقدا تسليمه، معرضا عما يعارضه من كالم املعرتضني

إال خـــــــالف لــــــــه حــــــــظ مــــــــن النظــــــــر ولــــــــيس كــــــــل خــــــــالف جــــــــاء معتــــــــربا 
عائشة رضي ملا نظرت؛حراماولو كان الرقص"ما نصه: )4(يف كتاب التواجد)3(حياء"ويف "اإل

. هذا لفظ عائشة رضي ا عنها يف بعض )1(وهم يرقصونا عنها إىل احلبشة مع النيب 

.الغالب أنه يقصد هبما املغرب واألندلس.وا أعلم)1(
إلمام سيدي عبد الكبري والصواب ما أثبته ابدار الغرب : قالنش بالشني املثلثة، 11/38يف املطبوعة من كتاب "املعيار") 3(

: مدهناومنالقريوانفقصبتهاافريقيةوأما: 1/121. قال املقدسي البشاري يف "أحسن التقاسيم ملعرفة االقاليم" الكتاني  هنا
وذكر قالنس.

)3(2/277.
.يعين كتاب السماع)4(
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وقد روي عن مجاعة من الصحابة رضي ا عنهم انه -)2(كما تقدم يف الباب الذي قبله-الروايات 
.اهـ منه بلفظه. "أوجب ذلكملا ورد عليهم سرور)3(–رقصوا:أي–وا حجل

بن الشيخ أبي جعفر أمحد بن إبراهيم بن اأبو عثمان سعيد ؛والعارف األشهر،وقال العامل األكرب
دين ريف طريقة الفقراء املتج،ة العلميةل"اإلناـ: املسماة ب،رضي ا عنه يف نصرته للقومالتجييبليون

لصوفية":ا
ففي "صحيح" مسلم، عن عائشة رضي ا عنها قالت: جاء قوم ؛وأما الرقص يف املسجد"

فوضعت كفي على منكبه، ،فدعاني رسول ا ،من احلبشة يزفنون يوم عيد يف املسجد
".)4(قال ابن عيينة الزفن: الرقصوجعلت أنظر إىل لعبهم.

..اهـ"ما فُعل بني يديه ؛ان حراماولو ك،قال: فثبت أن الرقص يف أصله مباح"
ويف شرح "احلصن" عن "عنه ما نصه: تعاىل ري رضي ا كْويف شرح "النصيحة" للعالمة ابن زِ

الذين {:وقد قال تعاىل،، والقائم ذاكر؟وكيف ينكر الذكر من قيام: أقول:شيخ اإلسالم السيوطي
] 36[كان رسول :عائشة رضي ا عنها] اآلية، وقالت191/ [آل عمران}. يذكرون ا قياما

 اعلى كل أحيانه يذكر ا."
ال إنكار عليهم، ألن ذلك من لذة الشهود واملواجيد.؛وإن انضم إىل هذا القيام رقص أو حنوه"

جعفر بن أبي طالب بني يديه وقد ورد يف احلديث رقصملا قال له: أشبهت خلقي وخلقي.
، فكان هذا أصال يف رقص الصوفية ملا طاب، ومل ينكر ذلك عليه النيب وذلك من لذة هذا اخل

وقد صح القيام والرقص يف جملس الذكر والسماع عن مجاعة من أكابر يذكرونه من لذة املواجيد.
.بن عبد السالم.اهـاشيخ اإلسالم عز الدين :منهم؛األئمة

كذلك أثبته اإلمام الغزايل.بل لفظ عائشة "يزفنون" و)1(
ضتني زيادة من املؤلف على ما يف "اإلحياء".ما بني عار)2(
ما بني عارضتني زيادة من املؤلف على ما يف "اإلحياء".)3(
.كل هذا سبق توثيقه و احلمد)4(
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حمد بن عبد القادر لكونه مالكي سيدي مأردنا أن نؤيده بنقل العالمة ؛وهذا النقل وإن تقدم
املذهب، مطلع حمقق.

ىعل1د ا األمري الكبري املالكيويف حواشي شيخ بعض شيوخنا عالمة املشرق أبي عب
مسع من غري واحد، عن ":، نقال عن أبي املواهب الشاذيل املالكي أنه"املختصر"ىالزرقاني عل

كان يرقص يف السماع. قال: وأخربني من شاهده :اطي أنهالشيخ قاضي القضاة مشس الدين البس
..اهـ"وهو معتنق مع ويل ا الكبري الشهري سيدي علي وفا

هذا من أعيان املالكية، وترمجته مبسوطة يف كتب رجال املذهب. )2(اطيسواإلمام البِ

[أقسام الرقص وأحكامها]:
الرقص فيه "ح املباحث البن البنا" ما نصه:يبة يف "شرجِبن عاوقال أبو العباس سيدي أمحد 

ري بني الصوفية وعلماء الشريعة. والتحرير يف املسألة أن تقول: األصل يف الرقص هو ثخالف ك
الوقف حتى يأتي احلظر، ومل يرد يف كتاب ا وال سنة رسول ا :إذ هي األصل، وقيل،اإلباحة

فقهاءمنبالعربية،عامل: باألمرياملعروف،يزهراألالسنباوىالعزيزعبدبنالقادرعبدبنأمحدبنحممدبنحممد1
لهكانتأمحدجدهالنباألمرياشتهر، 1232سنة بالقاهرةوتوفىاألزهريفوتعلم) مبصر(سنبوناحيةيفدول.املالكية

ومنها،"هشامالبناللبيبمغينعلىحاشية"أشهرهاوشروححواشكتبهأكثر. املغربمنوأصلهالصعيد،يفإمرة
.7/71.انظر "األعالم" "لعزيةاعلىالزرقانيشرحعلىحاشية"و"خليلخمتصرشرحاالكليل"

مقدم بن حممد بن حسن بن غامن بن حممد بن عليم القاهري، املالكي، ويعرف محد بن عثمان بن نعيم بنأحممد بن )2(
والنحو واللغة واملعاني والبيان واملنطق واحلكمة واجلرب واألصلنيبالبساطي أبو عبد ا، مشس الدين عامل مشارك يف الفقه 

البحرية باألعمالببساط من قرى الغربية ـه760سنة األوىلولد يف مجادى .ابلة والطب واهليئة واهلندسة واحلسابواملق
13من أعمال مصر، وانتقل إىل القاهرة، فتفقه، ودرس وناب يف احلكم، ثم توىل القضاء بالديار املصرية، وتويف بالقاهرة يف 

مل يكمل وكالمها يف فروع ل"شفاء الغليل على خمتصر خلي"يف املنطق، األنوار"مطالع ".من تصانيفه: هـ842سنة رمضان
، وحاشية على "املطول"ابن احلاجب الفرعي مل يكمل، حاشية على على "توضيح املعقول وحترير املنقول"الفقه املالكي، 

، 2/112"البدر الطالعو"،  7/5"معالضوء الالوينظر "8/291اهـ من "معجم املؤلفني" يف علم الكالم."شرح املواقف"
113.
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ا قارنه من تعاطي أهل الفساد يف مجعهم بني النساء والشبان وإمنا حرمته األئمة ملما يقتضي التحريم.
."اللهو، والعلة تدور مع املعلول وجودا وعدماةوآل

":ومطلوب،ومباح،حرام:أنه على ثالثة أقسام:واملتحصل فيه"
ملا يؤدي إليه من الفساد وما يهيج من الطباع ؛رقص العوام مبحضر النساء والشبان:فاألول"
لكن إن قصد به التصنع والرياء وإظهار والنفوس الشيطانية، ويلتحق به ما خال من ذلك.الدنية 

وعلى هذين فهو حرام أيضا، ملا دخله من الرياء والتلبيس.؛احلال والتظاهر مبا ليس فيه حقيقة
37[و"النصيحة الكافية" وغريمها،كصاحب "املعيار"؛حمل كالم من أطلق التحريمالقسمني ي"[.

الثاني: رقص الصاحلني وأهل النسبة من غري وجد وال تواجد، بل راحةََ لنفوسهم وتنشيطا "
."وعدم حضور النساء والشبان،بشرط الزمان واملكان واإلخوان،لقلوهبم
إمنا حرم فعلهم لفساد ؛فعلى تقدير صحته؛من فعل السامرية حني عبدوا العجل:وما يقال أنه"

؛ك تعظيم العجل والفرح به، وهذا كفر. ولو كان رقصهم خاليا من ذلكألهنم قصدوا بذل؛قصدهم
أشبهت خلقي ملا قال له: ما حرم عليهم. وقد ثبت أن جعفر بن أبي طالب رقص بني يدي النيب 

ثم ذكر كالم ابن ليون التجييب املتقدم، ثم قال:".....وخلقي
وسواء كان ذلك يف حضرة الذكر رقص الصوفية أهل الذوق واحلال ذوقا وتواجدا،:الثالث"

والسماع. والشك أن دواء القلوب من الغفلة ومجعها على ا مطلوب بأي وجه أمكن، لكن ما مل أ
وتقدم كالم اجلنيد ملا سئل عن السماع: كل ما جيمع فال دواء فيه.،يكن حمرما جمتمعا على حترميه
شارح "احلصن"..ثم ذكر ما تقدم عن "..العبد على ربه فهو جائز مباح

أهنم ؛شرقا وغربا،قدميا وحديثا،قلت: وقد تواتر النقل عن الصوفية"ة: بثم قال ابن عجي
تعاىل ويقومون ويرقصون، ومل يبلغنا عن أحد من العلماء املعتب رين أنه أنكر كانوا جيتمعون لذكر ا

ن صالة عصر يوم اجلمعة إىل يذكرون ويرقصون م. وقد رأيت بفاس يف زاوية الصقليني مجاعةً!عليهم
."فلم ينكر أحد عليهم،املغرب، مع توفر العلماء



93

"فال ينكر على الفقراء الرقصمعاند أو ،جامديف حال ذكرهم إال مقلد جاحد، ويرحم ا
الشيخ زرعنه حيث قال يف بعض شروحه على م قطعات الشيخ الششرتي، ملا تكلم وق رضي ا

ل:على هذا املعنى، قا
أحدمها: خمافة أن يغرت الغوغاء هبؤالء السادات، فيتعاطونه ؛لوجهني؛وإمنا أطلت الكالم هنا"

."فيقعوا يف املقت،يف غري حمله
"فيقدح يف مجلة ،واألفئدة اخلاوية،أهل العقول الواهية،تبع أحد قول امللحدينثانيهما: خمافة أن ي

طريقة أنتجها الصاحلون الواصلون أولياء .تعاىل، وظهرت نتيجتها يف كثري من عباد ا ا
وتعلقوا بأمساء رب ،وآداب احلقيقة،وقد اشتملت طريقتهم على رجال قاموا بأحكام الشريعة"

ترغب املالئكة يف ،هم سعيدةوآثارهم محيدة، ومالقاتُ،العاملني، وختلقوا بأخالق سيد املرسلني
وبشائر السنة كلها تشري ،بالثناء عليهم] 38[ا مطرز ، كتابمواشتاقت األنبياء إىل رؤيته،همتخل

يف اللحوق بعسكرهم خليلُ بفع النقمة، رغدإليهم، عند ذكرهم تنزل الرمحة، وبسبب وجودهم تُ
}.رب هب يل حكما وأحلقين بالصاحلني{:رب العاملني، فيما أخرب عنه يف كتاب رب العاملني

."..]83/[الشعراء
.اهـ كالم اإلمام ابن "اللهم آمني...وحشرنا يف زمرهتم،قلوبنا من حمبتهمقال: مأل اُإىل أن"

ة رضي ا عن اجلميع.بعجي
سيدي الطالب ابن احلاج على الشيخ ميارة ؛خال والدنا،العالمة خامتة احملققني1ةويف حاشي
ما لفظه: ". بهلُوِويكثر الذكر بصفْ":)2(لدى قول الناظم

فقال الشيخ زروق يف "املباحث األصلية": إن ؛وهز الرأس والتحرك،ما الرقص والتصفيقوأ"
فهو حرام، ملا دخله من الرياء والتصنع ؛وهو لإليهام،فاملغلوب معذور، وإن كان بغري غلبة؛كان بغلبة

،مغلوبوالتظاهر مبا ليس له حقيقة عنده. وإن كان مع بيان احلال، حبيث يعلم احلاضرون أنه غري
وإمنا أراد إراحة نفسه وهزاهـ."فهو إىل الباطل أقرب، وليس من احلق يف شيء؛هها وحنو

.544ص )1(

.سيدي عبد الواحد ابن عاشر رضي ا عنه يف نظمه الرائق "املرشد املعني على الضروري من علوم الدين":أي)2(
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عليه يحمل رقص احلبشة يف املسجد يف يوم عيد كما يف "الصحيح"، وحممل رقص :واألول"
ل وقا.، فقال لعلي: أنت مين مبنزلة هارون من موسىعلي وجعفر وزيد حني أثنى عليهم النيب 

"..وقال لزيد: أنت منا وموالناي.لقوخيلقأنت أشبهت خجلعفر: 
أن يكون غري مغلوب، :وهو؛وبقيت حالة رابعةقال العالمة ابن زكري يف شرح "احلكم":"

 نيه راحةَ نفسهوذلك  بوإىل رسوله، ،عند احلاضرين. وليس مراد بل الفرح باالنتساب إىل ا
فقال: .يرقص وهو يقرأ. فقيل له: ما هذا؟ئيرالقرب منهما، كالشيخ الذي عندمها وظويلحظ احل

وكان ذاهبا إىل مكة...وبيت من أنا قاصد؟،وكالم من أقرأ؟،عبد من أنا؟:يف نفسيقلت 
ويف معناه قول من قال:

ـــــــــــــا  ـــــــــــــا وتيهـ وممــــــــــــــا زادنــــــــــــــي طربـ
دخـــــــويل حتـــــــت قولـــــــك: يـــــــا عبـــــــادي    

ــا    ــأُ الثريــــــــ ــي أطــــــــ ــدت بأمخصــــــــ وكــــــــ
ــــــــــــــا وأن صــــــــــــــ  أمحــــــــــــــد يل نبيـ تري

"على رأسه )1(وكاملرأة اليت ضربت الدف فرحاً برجوعه ساملا من بعض غزواته، وكان
وللشيخ أبي مدين من قصيدة:وا أعلم..ذلك بإذنه. قال: وهذا جائز

فقــــــل للــــــذي ينــــــهى عنــــــد الوجــــــد أهلــــــه      
ــا  ــوقًا إىل اللقــــــــــ ــزت األرواح شــــــــــ إذا اهتــــــــــ

ــى   ــذُق معن ــا [  إذا مل ت ]39شــراب اهلــوى؛ دعن
ــى    ــلَ املعنـــــ ــا جاهـــــ ــباح يـــــ ــت األشـــــ ــــ قّصـتر

إىل أن قال:
ــودنا   ــن حســـ ــــكرنا عـــ ــرنا يف سـ ــن ســـ ــ وصـ
ــا   ــا وطابــــــــــت عقولنــــــــ ــا إذا طبنــــــــ فإنــــــــ

وإن أنكــــــرت عينــــــاك شــــــيئا؛ فســــــاحمنا 
وخامرنــــــــــا مخــــــــــر الغــــــــــرام؛ هتتّكنــــــــــا

فلما ،يف بعض مغازيهصلى ا عليه وآله وسلمخرج رسول ا ": من حديث بريدة3690ح 5/620أخرج الرتمذي )1(
إني كنت نذرت إن ردك ا صاحلا أن أضرب بني يديك بالدف ؛يا رسول ا:انصرف جاءت جارية سوداء فقالت

فدخل أبو بكر ،فجعلت تضرب.إن كنت نذرت فاضربي وإال فالصلى ا عليه وآله وسلم:فقال هلا رسول ا .وأتغنى
ستها ثم قعدت إفألقت الدف حتت ،ثم دخل عمر،تضربوهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي

إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل ،إن الشيطان ليخاف منك يا عمرصلى ا عليه وآله وسلم:فقال رسول ا ،عليه
قال .فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف،أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب

."هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة:أبو عيسى
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ــــكرنا عنـــــا" فـــــــال تلـــــــم الســـــــكران يف حـــــــال ســـــــكره يف سـ فـــــع التكليـــــففقـــــد ر
ـ منه بلفظه اه

:]ال يشرتط يف احلضرة والرقص غلبة احلال[
 :انظر من ،...اخل"فاملغلوب معذور؛إن كان الرقص بغلبة"قلت: قول الشيخ زروق رمحه ا

أين أخذوا شرط الغلبة، مع أن حديث احلبشة الذي أخذوا منه جواز الرقص ال يدل عليه كما تقدم، 
، ال يدالن "رحم ا عبدا أظهر من نفسه القوة": تبكوا فتباكوا"، ووكذا احلديثان املتقدمان: "فإن مل

عليه. 
"ما بال أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب ا، من اشرتط شرطا ليس يف :)1(ويف احلديث

احلديث....فهو باطل وإن اشرتط مائة شرط"؛كتاب ا
واتباع سيد ،الرسوخ والتمكني:غلبة احلال ليس من دأب الرجال، وإمنا حاهلم؛وأيضا

.)2(األرسال
ال .!هل يعذر أن مينع من الصالة إذا مل حيصل حضور؟من اشرتط احلضور يف الصالة، ؛وأيضا

ب العقالء، وإمنا الشرط املعترب يف السنة هو إخالص أح ليس من دال...والرتجيح من غري مرج
العبودية لرب الربية.
...يقال عليه: ال مفهوم للرقص يف "فهو حرام؛غلبة وهو لإليهاموإن كان بغري"وقوله أيضا: 

ب كل أحد وغري ذلك، كذلك ومع ذلك يطالَ...حكم اإليهام، بل التدريس واخلطابة والتالوة والصالة
بالقيام هبذه القربات، وجياهد نفسه.

عن عائشة رضي ا 1504ح 2/1141ومسلم يف "صحيحه" 444ح 1/174رواه البخاري يف "صحيحه" )1(
.عنها

.الرسل:أي)2(
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هل يرتك ؛ائيةفوجد نفسه مر)1(بةفقد سئل اإلمام الشافعي عن رجل أراد أن يتخذ سنة العذَ
. فكذلك هنا وال إشكال. "ال يرتكها، وجياهد نفسه":قال.هذه السنة خوف الرياء؟

ئل عن قول بعضهم: وقد قال ماهلبطي ملا س إن الذكر باجلهر فيه "حيي السنة أبو حممد عبد ا
. "الستمالة وجوه املخلوقات، ورمبا كانت حيلةًةالرياء واملباها

وقوله: رمبا كانت ،ما علَّلَه من حصول الرياء واملباهاةوأما "ه بعد كالم له:قال رضي ا عن
ال يعلم حقيقته إال ا سبحانه. واإلنسان فهذا شيء قليب.هذه حيلةً الستمالة قلوب اخللق هلم

بصري على نفسه، وهذه العلل ال ختتص بالذكر يف اجلماعة باملناوبة، واألصوات العالية ] 40[
. "نية فقط، بل الذكر وسائر الطاعات يف ذلك سواءتدعية حلصول األحوال الساملس

ر منهم وال تصد،ع قوم على خري قطما اجتم؛ولو كان العمل يقطع خمافة الوقوع يف ذلك"
،العمل من أجلها، وقد نبه العلماء على دائها ودوائها القاطعال تركُ)2(تركها:متصدر قط. واملقصود

التغلغلُ يف علم التوحيد حتى ال يرى العبد فاعال وال حيا وال موجودا يف الوجود إال :النافع)3(هاومرمه
دده اله على الدوامموجِد".

تصور فيه أن يرائي مبا هو ا خالقه وفاعله ومنشئه ابتداءكيف ي؛فإذا كان كذلك"
؟اودوام!وي ،مع رؤيته غري موجود؟تصور منه الركون لغري ا فاعل بل غري حيٍّ، بل غري ه غري!.

يف قطع الشأنليس ]. ولكن 11/[لقمان}.هذا خلق ا فأروني ماذا خلق الذين من دونه{
عطيه إال ما هو يف علمه سابقمن اخلالق من أن ال ياإلياس قطع:من اخللق، ولكن الشان)4(اإلياس

."غري مسبوق

مة هي اسم لقطعة من القماش تغرز يف مؤخر العما.فعل العذبة:قوله":2/82قال الدمياطي يف "إعانة الطالبني" )1(
.ـاه."وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من حملها

.املباهاة:أي)2(
وقيلللينهالرهمةمنمشتقالدواءمنيكونماألنيوهوحراجلبهيطْلىطالءواملَرهم": 12/257قال يف "لسان العرب" )3(

."معربهو
".واإلِياساليأْسوهوأَيأَستُهأَيوآيستُهيأْيسأَيِس": 6/259يف "لسان العرب")4(
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}.فسيكفيكهم ا وهو السميع العليم{.كيف يتعلق باخللق؟؛فمن انقطع طمعه من احلق"
يف ميدان التفريد، ومل خ هلم قدمهؤالء مل يتحققوا حبقائق التوحيد، ومل يرس:]، ومن قال137/[البقرة

عليهم من الفتنة، مع ما أخرجوه من الذكر عن ؛ط هلم ِرحال بذروة التمجيدحي نؤمده حفال ي
."له أوىل وأمجلهاألئمة كالغزايل وغريه، فرتكُاحملدود يف كتب

ملا مسعه منهم من إخراج القراءة عن ،رتك القراءةبالولدان الصغار رفهذا مثله كمثل من أم"
فذلك كذلك، بل جيب ؛حدها احملدود عند ذوي األداء. فإذا كان هذا ليس من النظر السديد

ألستاذ والفقيه، وكذلك أولئكيهم ملبلغ اعليه أن حيثهم على الدرس، ويرج".
ملا كان ؛ن من ليست فيه فال نُقضيهألو اعتربنا صفة القضاء اليت يف كتب األئمة، و؛وأيضا"

وكذلك الشهود واألمراء واحلسباء وغريهم من الناس، ولكن كل زمان بأهله، ورحم ا يكون اليوم.
عبدخري يف وقول مالك: الد كل فَنٍّ إىل أربابه.ح به وبأهله فيه، ورف ما يصلُا عرف زمانه وعر

."ه!لو مل يشتهر مالك ما اشتهر مذهب؛يف حبها، وإال:يعين وا أعلم.الشهرة
"ألن إذاعة؛من سلمت نيته، ال سيما يف زماننا هذاواملستحب يف كل زمان اشتهار اخلري ل

يظنوا ال خري ] 41[األحداث إذا مل يروا خريا ألن ؛تنبيه الغافل، ورد الشاردمنها:؛اخلري فيه فوائد
إىل غري ذلك من الفوائد اليت أخرب عنها عمر حني سأله ...يف الوجود، وتعليم اجلاهل وإعانة العاقل

 رسول ااهـ"وأطرد الشيطان، والسالم،: أوقظ الوسنان)1(عن نيته جبهره، فقال..
فبقيت عليه حالة ،...اخل"ن مع بيان احلالوإن كا"فيما سبق: -الشيخ زروق :أي–وقوله 

واملساعدة لإلخوان. وقد تقدمت يف كالم العالمة ابن زكري وسلَّمها من بعده، إظهار الفرح با
ط من اختاذهم ذلك عادة يف كل مجعة، هذا لو فرضت وعليها يتخرج فعل القوم اليوم يف الزوايا والرب

فلم يكلفنا ا بذلك.؛أهنا خالية عن احلال والغلبة، وإالأن ا أطلعنا على قلوهبم فعلمنا 
ويف "فرح األمساع برخص السماع"  لإلمام أبي املواهب التونسي املالكي نقال عن اإلمام النووي 

كهيئة خمنث، فاألمر فيه خمتلف ما مل يكن بتكسري وتثنٍّويباح رقص"رضي ا عنه ما نصه:
..."واألماكنباختالف األشخاص واألحوال 

كالمها عن أبي قتادة رضي ا عنه.1329ح 1/423و"سنن أبي داود" 447ح 2/309"سنن الرتمذي" )1(
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وذهبت طائفة يف التفرقة بني أرباب األحوال وغريهم، فيجوز ألرباب األحوال ويكره لغريهم. "
غني لسماع الغناء، وهو مذهب السادات الصوفية وعليه أكثر الفقهاء املسو،وهذا القول هو املرتضى

؛وإال،عتمدا؛ر به شيخوبعض املتصوفة يفرق بني أن يشري به شيخ أم ال، فإن أشارضي ا عنهم.
.اهـ منه بلفظه."فال

ه بأن األمر فيه خيتلف باختالف األشخاص واألحوال، ونصرة فقف على تفصيل النووي وجزم
ومل يشرتط غلبة احلال عليهم، إمنا اشرتط كوهنم من أهل ،جوازه بالنسبة ألصحاب األحوال

.!ليل من إمام عظيماألحوال. ثم نقله أنه جيوز إن أمر به شيخ...وهو نص ج
فينبغي ؛وإن قام أحد من القوم لغلبة"ويف "اإلرشاد إىل تصفية النفس وتطهري الفؤاد" ما نصه: 

يف دعواه، وال بأس أن يقوم متواجدا املوافقة واملساعدة، وذلك القائم صادقٌ:ألن مذهبهم،أن يقوموا
ه.اهـ نص"ويطلب مع ذلك حصول الوجد،لهيعلم اجلماعة بتفع.

وعلى ": وملا تكلم الشيخ احلافظ أبو العباس أمحد بن يوسف الفاسي على الرقص قال ما نصه
ال يقوم أحد وال يتحرك إال عن وجد صادق وحالة غالبة، إال أن يكون على ؛هذا جرى عمل القوم

..اهـ كالمه"ر وال إظهار حالمن غري تساكُأومطايبة،سبيل املساعدة لصادق
احلال والتكلف للقيام وليس من األدب استدعاء"ونصه:، )1(ي يف "العوارف"وأصله للسهرورد

..اهـ"مزعج، أو يكون على سبيل مساعدة لصادق] 42[إال عن غلبة حال يرِد عليه 

[جواب اإلمام ابن سيد بونة يف مسألة الرقص]
: اذكروا قوله يف،يف كتابه املسمى "السر املصون-نه رضي ا ع-وذكر اإلمام الشاطيب 

من علماء شاطبة - وكتب عبد ا بن حكم "ما نصه:)2(إنكم مراءون":ا حتى يقول املنافقون

.مع "غنية العارف"1/259وقفت على كالم قريب منه يف "العوارف" )1(
.سبق خترجيه)2(
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-ألبي العباس أمحد بن سيعنه يستفتيه يف أشياء أنكرها على املريدين، مثلد ب اهلز :ونة رضي ا
ب، فكتب إليه هذا اجلواب:وعدها بدعة، وطلب منه اجلوا،وما أشبه ذلك،والرقص والدوران

سلك ا بك طريق احلفظ واهلدى، ؛احلمد  وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد"
":وجنبك ورطات الفنت والردى، فإنه وصلين كتابك املظلمة أنواره، املسيئة أخباره، لكثرة أمراضه

"والضجيج ،ريرة والدورانوالقشع،من االضطراب واالرتعادفمن بعضها: إنكارك على ما رأيت
أمته يف كل زمان، وهو عز وجل به غرباءوغري ذلك مما خيص اُ...والصعق والغشيان،والصياح

. "سنة أهل التصوف قدميا وحديثا
"وسنة اخلواص. والثانية ال يعرفها غريهم. ومن ذلك ما رأيتَه ،سنة العوام:نتانألن السنة س

ومل يبلغك علمه، ولو مسعته مل تفهمه، وقد شهد هلم به اآلثار والقرآن، ما مل تره:ومنهاوأنكرتَه.
،وغريهم...وأبي القاسم القشريي،وأبي طالب املكي،كأبي حامد الغزايل؛تب أئمة الشانوكُ

كل األنبياء واألولياء مل ي املشي على سبيلهم. بل وا عرف هلم إال البكاء واالرتعاشرزقنا ا،
. "ه وعظمته وهيبتهوخوف ا تعاىل وجاللتُ،لغشيانوالصعق وا

" وقد جاء اليهود إىل رسول افأخذته .صف لنا ربك ما هو؟؛فقالوا: يا حممد

،وال هو من شيء،فلما أفاق من غشيته قال: إن ربي ليس كمثله شيء،شي عليهرعدة حتى غُ
1(فنزلت سورة اإلخالص.صفةالا ن لنوال شيء كهو، كل شيء ميوت إال هو. فقالوا: بي(."

وقال زيد بن عمرة: : ما جاءني جربيل قط إال وهو يرتعد خوفا من اجلبار.))2وقال "
شهدتجملسدر خإىل منكبيه يرتعدان، ودموعه تنأنظرعبد الواحد بن زيد بعد العصر، فكنت

."على حليته وهو ساكت والناس يبكون

من كالم أبي العباس بن سيد رضي ا عنهساقه اإلمام املؤلفالكتب املسندة غري هذا اللفظ الذي املوقوف عليه يف)1(
.قل هو ا{:فأنزل ا.صف لنا ربك؛يا حممد:قالت اليهود":عن الضحاك قال"السنة"أخرج الطرباني يف ، فقد بونة

.8/671"الدر املنثور". من"الذي ال جوف له:قال؟.صمدفما ال،أما األحد فقد عرفناه:فقالوا،}أحد ا الصمد
عن سيدنا عبد ا بن عباس 2/270مل أقف عليه هبذا اللفظ، وإمنا وجدت ما أخرجه أبو الشيخ يف كتاب "العظمة" )2(

سبحانك ال :عاىل يقولإن جربيل يوم القيامة لقائم بني يدي اجلبار تبارك وتعاىل ترعد فرائصه فرقا من عذاب ا ت"أنه قال: 
."إن ما بني منكبيه كما بني املشرق واملغربو.إله إال أنت ما عبدناك حق عبادتك
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،ليه الصالة والسالم قص على قومه ذات يوم، فزعق منهم واحدوحكي أن سيدنا موسى ع"
ييب فاحوا، وحبيب بط؛: يا موسى]43[هره موسى عليه الصالة والسالم معاتبا له، فأوحى ا إليهانتف

فقيل له: ،بني القوملي ليلةًبوصاح الش.!؟وا، وبوجدي صاحوا، فَلم تُنكر على عباديباح
قال:.مالك؟

ــدي    تان وللنـــــــــــــدمان واحـــــــــــــدةيل ســـــــــــــكر ــهم وحـ ــن بينـ ــه مـ ــت بـ ــيء خصصـ شـ
"ا ا وكان سيدنا ويدور وهو قائم..وكان أبو احلسن النوري يقول يف وهله ودهشه: ا

غشى عليه، ويكاشف بالغيوبعمر بن اخلطاب يصيح عند الذكر وي".
"تبكي،؛فإذا وقع على العني منه شيء؛لكل عضووللسماع نصيب واللسانِ يصيح، واليد

واخلرب يف هذا كثري. فمتى الح هلذا الراقص أو الصارخ برقٌ...تُمزق وتلطم، والرجلني ترقص
قَّواقشعر لبهاء مواله جلدوصاح وباح، ولعله بذلك اسرتاح، أيقال ه، والن بذكر سناه فؤاده، فَر نوح

".كذبت وباطل ما ادعيت؟:له

ك. وإن تبعتهم ودخلت مدخلهم لهنا وهنا)1(امك، وصدقْ ما رأيت فتُب سريعا ملوال"
ممن تواجد وذاق وعرف. فال تنكر عذرهتم، بل وا أحببتهم وأكرمتهم، وكنت؛وحتققت حاهلم

،مما تظنمنهم بسوء لئال هتلك مع اهلالكني، فإن األمر أكثراعلى أحد منهم شيئا، وال تذكر أحد
مما قيل وأكثردق مع االص مواترك اخللق ترى العجب العجاب حتى تشاهد موالك،لك، فالز".

"رجع فيه ألربابه، ومذهبأهل هذا الطريق هو أعلى املذاهب وأرفعها، واعلم أن كل علم ي
ومن جهله أنكره. ومن إكرام ،وال يعرفها غريهم، فال يتحققه إال من دخل معهم، ومن مل يدخله عاداه

."أن ال يقول إال ما أحاط به علما:ء نفسهاملر
كل ،وكتاب "التلبيس" وأشباههم،كمثل أبي بكر اآلجري؛وما ذكرتَه من كالم الفقهاء املتقدمني"

محي تلك األسطر من تُال يلتفت إليه العاقل، وال يعولُ عليه الواصل، بل ينبغي أن ،ذلك غري صحيح

.هكذا يف النسخة املعتمدة)1(
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الناس. نسأل ا العصمة، إنه كريم وهاب، والسالم على من تربأ تلك الكتب، ألهنا أضلت كثريا من
كأنه يراه، وأحب هدبمواله، وع القلب من كل من دعواه، وآثر ا ه وأحب أولياءه حتى يلقاه، سليم

.اهـ منه بلفظه."خاطر سواه، ورمحة ا وبركاته
ييض رباني، ونور اختصاصذو أسلوب غريب، ال يصدر إال من صاحب ف،وهو كالم عجيب

محاني.ر
:من ا به علي] 44[ومما "لإلمام الشعراني رضي ا عنه ما نصه: )1(ويف "املنن الكربى"

مة أو مل يكن له به عادة، فقد يكشف عدم مبادرتي لإلنكار على من قام وتواجد، ولو كان من الظلَ
، فتتمايل كالشجرة كأهنا تريد قلع عروقها من اوطنها احلجاب عن بعض القلوب، فتَحن إىل 

. "األرض
يستمعون ،وغريمها من الرجال،والشيخ أبو احلجاج األُقصري،ناويقكان الشيخ عبد الرحيم ال"

حبييب، يا حبييب...وهو ال يشعر بأحد خàمحه6مال، ويصري أحدهم يقول: ياويهيجون كهيجان اجلِ
.اهـ منه باللفظ."من اخللق

ضي يف ترمجة سيدي يوسف اهلمداني ر،له أيضا رضي ا عنه)2("الطبقات الصغرى"ويف 
سماع هتَّاك لألستار، وكاشفتّإىل احلق وإىل رسوله، والسفر:السماع"ما نصه: ،ا تعاىل عنه

ارى،حيعلى بساط القرب من غري بعد هنالك، فرتى أهل السماع واهلنيطلعتألسرار، ومشسل
. "سكارىخاشعني 

ك من املالئكة املقربني، وأقامهم بني العرش وكان يقول: إن ا خلق من نور هبائه ألف ملَ"
والكرسي على بساط األنس، يف حضرة القدس، لباسالبدر، م كالقمر ليلة هم النور األخضر، ووجوه

ركن العرش إىل لقوا يهرولون منن حيارى، خاشعون سكارى، منذ خوالهوفهم هائمون متواجدون،
يل قائدهم ففإسرا: ركن الكرسي، ملا هلم من شدة الوله. فهم صوفية أهل السماء، إخواننا يف النسب

.508ص )1(
.194- 193ص )2(
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ومرشدهم، وجربيل رئيسهم ومتكلمهم، وميكائيل حاديهم، وعزرائيل ساقيهم، واحلق تعاىل أنيسهم 
....اهـ"وجليسهم

]:التأسي بالنيب :[غاية الكمال
أخو أبي حامد حجة -ضل أبو الفتوح سيدي أمحد بن حممد الطوسي الغزايل وقال اإلمام الفا

اإلسالم الغزايل، وهو السبب يف زهده وخروجه للسياحة كما يف "النجم الثاقب فيما ألولياء ا من 
وبيان شرفه باإلمجاع":،يف تكفري من حيرم السماع،"بوارق اإلملاع:يف كتابه املسمى-املناقب"
عن ا بال أقوام يتنزهون م: عن عائشة قالت: قال رسول ا )2(ومسلم)1(لبخاريأخرج ا"

هم با وأشدهم له خشية".مالشيء أصنعه، فوا إني ألعل
، فمن حرم ذلك كان )3(والغناء والرقص،الشعر والدفمساعوقد اجتمع يف حضرة النيب "

أقره، ومن اختلج يف ظنه أنه عليه الصالة والسالم فعل فُعل حبضرته محرماعرتافا منه أن النيب 
؛فهو فاسق؛وأقر حكمه] 45[حضور جمالسه فهو كافر باتفاق. ومن اجتنب؛حبضرته حمرم وأقره

..اهـ"ألنه اجتنب جملسا حضره النيب 
أتي استحال أن ي؛وملا كان التأسي به حممودا"عن ابن العربي ما نصه: )4(ويف "سنن املهتدين"

. "نه ألمتهفيه ختصيص ومل يبيفعلٌمنه 
أنه له على كل حال، إال أن خيرب ن التأسي به ه حيسكلُّما فعله النيب ": )5(وقال أيضا
فال، فاالقتداء به ؛وإال،ق القرآن بذلكخاصة، أو ينطأن يكون مندوبا إليه:أقل أحواله".

.5750ح 5/2263يف "صحيحه" )1(
.2356ح 4/1829يف "صحيحه" )2(
.اب و احلمدسبق ختريج كل هذا مفرقا يف هذا الكت)3(
.485ص)4(
.477ص )5(



103

ص]و يف مسألة الرق[جواب اإلمام ابن خج

املبني ملا خفي من ،أهل السنة األخيارالفقراء يف نصرة ،ويف "ضياء النهار لغمام األبصار
و، ما نصه:خجأبي القاسم علي املعروف بابن ؛ناصح األمة،لفقيه امللة،أحواهلم لألبرار"

ي ومبا يف القشريي وأب،فإن قال لك قائل جاهل مبا يف كتاب السماع من "إحياء علوم الدين""
ومبا للقزويين يف تفسري سورة احلج، ومبا للفقيه ،)1(نعيم يف "احللية"، ومبا يف "صفوة الصفوة" للجوزي

يف صفة أرباب القلوب". فما دليل الفقراء على جواز البكاء ،اإلمام ابن أبي زمنني يف "حياة القلوب
وتقطيع الثياب ،ياح والزعقوالص،والركض والزفن،والتصفيق واالهتزاز،واألنني والرقص،والعويل

".والسقوط على األرض متغاشني؟
وهو ينظر إليهم، ويقول هلم: رقص احلبشة يف مسجد الرسول :قلت: أصل جواز الرقص"

."جِدوا يف الرقص:أية. دونكم يا بين أرفد
"بتَنى فالرقص والشطح ولباسيه يف علاملرقعات والصفق وحنوه مما ذكر، فجميع ذلك له أصل ي

نه رياء فال يالم فاعل ذلك مبجرده مطلقا، إذ ال حيرم من ذلك إال ما يقع م؛الشرع، وكذلك حلق الذكر
."ها منفعةفيا ال يبقي إذ ال يسوغ تقطيعها اختيارا، تقطيع؛ومسعة، سوى تقطيع الثياب

وحنوه يف مأل من الناس]:والصعق [الدليل على جواز البكاء باألنني 
فحديث العرباض بن سارية الذي ؛يل على جواز البكاء يف مإل من الناس باألنني وحنوهأما الدل"

موعظة بالغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها نا رسول ا : وعظَ)2(قال فيه
. "إىل غري ذلك من األحاديث واحلكايات،احلديث...القلوب

.ابن اجلوزي احلنبلي رمحه ا:يعين)1(
.2676ح 5/44، و"سنن الرتمذي" 4607ح 4/200"سنن أبي داود" )2(
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عند افتتاحه للكتاب، حني (دين"رياج املما نقله اإلمام ابن العربي يف أول كتابه "سر:ومن ذلك"
املسجد نا أبو علي احلليب خطيببخطبة ألبي بكر الصديق رضي ا عنه اليت قال: خطَذكر 

واستوىل ،حيث قال يف كالمه: ومل يبلغ من اخلطبة هاهنا حتى غلب على اخللق األنني] 46[األقصى 
ق...احلكاية إىل آخرهاعالصوارتفع الزعق، وكثر عليهم احلنني، وسال الدمع".

دوالغزايل يف كتاب السماع. ومن وجد عن،ني يف "حياة القلوب"نوما نقله الفقيه ابن أبي زم"
- 12/[املزمل}.وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.إن لدينا أنكاال وجحيما{:قراءة قوله تعاىل

. "] فصعق 13
ما.إن عذاب ربك لواقع{:ا عنه قرأيف كتاب السماع: أن عمر رضي)1(ومن "اإلحياء""

فصاح صيحة وخر مغشيا عليه، وحمل إىل بيته فلم يزل يف بيته ]،8ـ 7}. [الطور/ له من دافع
".مريضا شهرا...

)2(كحكاية الشبلي اليت يف كتاب السماع؛إىل غري ذلك من احلكايات اليت ال تسع يف دفرت واحد"

ولئن شئنا لنذهنب بالذي {:فقرأ اإلمامشبلي يف مسجده ليلة رمضان،كان الاملذكور اليت قال فيها:
]، فزعق الشبلي زعقة ظن الناس أهنا طارت روحه، واخضر 86/[اإلسراء}.كأوحينا إلي

. "وجهه، وارتعد... احلكاية إىل آخرها
ويف هذا املعنى قال اإلمام ابن البنا يف "املباحث األصلية" يف باب السماع منها:"

الــــــــــرقص فيــــــــــه دون هجــــــــــم احلــــــــــالو
ومــــــــن يكــــــــن يقــــــــوى علــــــــى الســــــــكون 
  ــق ــه والتمزيـــــــــــــــ ــات فيـــــــــــــــ والزعقـــــــــــــــ

ــال    ــة الرجـــــــــ ــى طريقـــــــــ ــيس علـــــــــ لـــــــــ
ــون   ــلم للظنــــــــــــــــــ ــه أســــــــــــــــــ فإنــــــــــــــــــ
 ــفيق ــراس والتصــــــ ــز الــــــ ضــــــــعف، وهــــــ

والضمري يف قوله "فيه" يف البيت األول يعود على السماع، وال ينكر وجود هذه األشياء من غري "
ه يف حبر الغفلة، ومل يراقب عالم ح عمرومن ال قلب له، وسب،اب القلوبرياء إال جاهل بأحوال أرب

."الغيوب
)1(2/297.
.2/297"اإلحياء" )2(
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حدوث أمل ما يف القلب، وأن غايته خروج :وال خيفى على من له أدنى بصرية أن حقيقةَ اخلوف"
:حدوث شيء ما من الفرح يف القلب، وأقصاه:النفس باملوت خوفا وانبهارا، وحقيقة أول السرور

بني مبدأ القلوب. ففرقٌٌالذين ال قلوب هلم أربابشوقا. وتلك احلالة اليت ذم هبا اجلهالَُوج النفس خر
. "حقيقة اخلوف وأقصاه وما بني مبدأ الفرح وأغياه

[ماهية الوجد، وأقسامه وأحكامها]:
جد ينقسم يف الوجد: اعلم أن الو)1(قال أبو حامد يف كتاب السماع من "إحياء علوم الدين""

وهو الذي يقصد به ؛وهو تواجد التكلف. فمنه مذموم،التواجد:ويسمى؛ىل متكلفهاجم وإ:إىل
."الريا، وإظهار األحوال الشريفة مع اإلفالس منها

ا واجتالهبا هبإىل استدعاء أحوال واكتسا] 47[التوصل :وهو؛ما هو حممود)2([ومنه]"
من مل حيضره البكاء يف قراءة حوال السنية. ولذلك أمر باحليلة، فإن للكسب مدخال يف جلب األ

...")3(القرآن أن يتباكى ويتحازن
"الوجد إىل ما ميكن اإلفصاح عنه إىل أن قال أبو حامد بعد كالم طويل تركته اختصارا: وانقسام

."..وإىل ما ال ميكن، وانقسامه إىل املتكلف وإىل املطبوع
ب الوجد صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه، ولكن إن إىل أن قال: فال يرفع صاح"

ألن التباكي استجالب للحزن، والرقص سبب يف ؛ةآرقص أو تباكى فهو مباح إذا مل يقصد به املرا
رور والنشاط، فكل سرور مباححتريكهحتريك الس..".

)1(2/295.
)2("يف النسخة "وا.
.؟من أنت:فقال،فسلمت عليه،ا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصرهقدم علين":ن بن السائب قالعن عبد الرمح)3(

إن :يقولصلى ا عليه وآله وسلم مسعت رسول ا،بلغين أنك حسن الصوت بالقرآن،مرحبا بابن أخي:فقال، فأخربته
".رواه ابن ماجه يف ليس منافمن مل يتغن به ف،فإن مل تبكوا فتباكوا وتغنوا به،فإذا قرأمتوه فابكوا،هذا القرآن نزل حبزن

. 1337ح 1/424"سننه" 
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،سرور أوجب ذلكإىل أن قال: وقد روي عن مجاعة من الصحابة أهنم حجلوا ملا ورد عليهم"
يف )2(وابن أبي طالب وأخوه جعفر وزيد بن حارثة، فتشاحيملا اختصم عل)1(يف قصة بنت محزة

.فحجل.تربيتها رضي ا عن مجيعهم. فقال رسول ا صلى ا عليه لعلي: أنت مين وأنا منك
وقال جلعفر: أشبهت خأنت أخونا وقال لزيد:.فحجل جعفر وراء حجل علي.لقيلقي وخ

واخلالة ،ألن خالتها حتته؛فحجل وراء حجل جعفر، ثم قال عليه السالم: هي جلعفر.وموالنا
والدة".
احلجل هو الرقص، وذلك يكون بفرح أو شوق، فحكمه حكم وإىل أن قال أبو حامد: "

لى كيفية إىل أن قال أبو حامد بعد كالم طويل: قال عمرو بن عثمان املكي: ال تقوم ع..مهيجه.
."إىل أن قال: الوجد أول درجات اخلصوص..ألنه سر عند عباده املؤمنني.؛الوجد عبارة

وجنحت فيه ،وصحا القلب ورق وصفاوخلص الذكر،إىل أن قال: فإذا انقطعت األسباب"
وسر ،وحل من املناجاة يف حمل قريب، وخوطب ومسع اخلطاب بأذن واعية وقلب شاهد،املوعظة

."ألنه وجد ما كان معدوما عنده؛فذلك هو الوجد؛د منه ما كان خالياظاهر يشاه
أو حمادثة ،أو توبيخ على زلة،قلقْأو خوف م،مزعجما يكون عند ذكرٍ:وقال أيضا: الوجد"
أو ،على فائتاأو أسف،على ماضاأو ندم،أو يكون شوقا إىل غائب.أو إشارة فائدة،لطيفة

...."ىل واجب، أو مناجاة إىل سرأو داع إ،استجالب حال
إىل أن قال بعد كالم يف معنى العشق: ولعلك تقول: كيف يتصور العشق يف حق ا تعاىل حتى "

من عرف ا أحبه ا ال حمالة، ومتى تأكدت معرفته ] أن:48[فاعلم.يكون السماع حمركا له؟
قا، فال معنى للعشق إال حمبة مؤكدة ميت عشس؛تأكدت حمبته بقدر معرفته. واحملبة إذا تأكدت

هداه ا ووفقه واصطفاه. و من "قانون التأويل": :أي؛أحبه ا:مفرطة، ومعنى
ــن كـــــــان يفـــــــرح باللـــــــذات والطـــــــربِ     ــــ مـ
ويشــــــرب الــــــراح يف وقــــــت الربيــــــع علــــــى 

ــاتني ــرتيح إىل روض البســـــــــــــــــ ويســـــــــــــــــ
ــوعِ ــاحني  نـــــــــ ــواع الريـــــــــ ــارِ وأنـــــــــ الثمـــــــــ

.األثر سبق خترجيه)1(
.حرصهِمشدةمنعليهانْتَحروا: قيلأمرعلىالقومتَشاحوإذا: 5/310) أي فتنازعوا، قال األزهري يف "هتذيب اللغة" 2(
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ــــــــــــــــا إذا طربـــــــــــــــــوا أقوامـ  فـــــــــــــــــإن
ــيدهم   ــر ســــــ ــل مهتــــــــهم يف ذكــــــ بــــــــل كــــــ

ــدهاقني  ــم الـــــــــ ــــــــ ــكنون إىل رسـ ال يســـــــــ
أهـــل التقـــى ومجيـــلِ الفضـــل والـــدين". اهــــ

[دحض زعم حتريم االهتزاز حبجة أنه رياء]:
،ومسعةإن الرقص واالهتزاز وحنومها قد صرحتم بتحريم ما يقع من ذلك رياء:فإن قلت"

هلم هبم ويزيدالشيطانأن يلعبعليهم خوفكرتوأكثر الناس حممولون على الرياء، فألجل ذلك أن
. .."الرياء والسمعة

على الغري إال مبجرد الظن، بالدليل القطعي، وال دليلَقلت: أصلح نفسك اليت تعلم مساوئها"
وسوءعالم الغيوبالظن باملسلم حرام. وما يف القلوب من إخالص أو رياء ال يعلم ه إال ا".
أو ركض ،تعاىل أو تال القرآن أو مسع موعظة فرقص واهتزاَا أن نظن مبن ذكرفكيف حيل لن"

إمنا املؤمنون {:وحنمله على أمر حمرم، وحنن نقرأ قوله تعاىل،الرياء والسمعةَ،أو صفق أو صعق
الذين إذا ذكر ا وبشر املخبتني{:وقوله،]2/[األنفال}.الذين إذا ذكر ا وجلت قلوهبم

."]60/[املؤمنون}.وقلوهبم وجلة{:وقوله تعاىل،]34/[احلج}.جلت قلوهبمو

[حديث آخر يف مشروعية االهتزاز بالذكر]:
عنه )1(ثبتيف باب الذكر منه:،ويف "املختار شرح املوطأ اجلامع بني املنتقى واالستذكار""

يا :قيل.دونرِفْد سبق املُفقال: سريوا، فق،ا مع أصحابه حتى وقف على جبلمشى يوم:أنه
من هم؟؛رسول ا.يضع الذكر ،عنهم أوزارهم". قال: الذين اهتزوا بذكر ا

:فمر على جبل يقال له،يسري يف طريق مكةا عليه وآله وسلم صلىكان رسول ا ":عن أبي هريرة رضي ا عنه قال)1(
رواه . "قال الذاكرون ا كثريا.؟وما املفردون يا رسول ا:قالوا.سبق املفردون،سريوا هذا مجدان:فقال،مجدان
:قال.؟وما املفردون؛يا رسول ا":ولفظه3596ح 5/577والرتمذي،واللفظ له2676ح 4/2062مسلم

يوم القيامة خفافا،يضع الذكر عنهم أثقاهلم،املستهرتون بذكر ا شرح صحيح مسلمقلت: قال النووي يف "".فيأتون ا"
."بههلجوا:أي.ذكر ايفهم الذين اهتزوا :وجاء فى رواية": 17/4
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الذين أفردوا ا تعاىل :يعين؛قوله: املفردونشرح هذا احلديث:قال صاحب "املختار" يف "
إىل أن قال: مل يروا إال ..وباختصاص اإلرادة.،ة، وبعموم اخللقربالوجود احلقيقي بعموم العلم والقد

ا!"...
الذين غلب عليهم الذكر يف األقوال، والطاعة يف :يعين.الذين اهتزوا بذكر ا:قوله"ثم قال: "

األعمال، حتى يكونوا كما روي عن احلسن البصري أنه قال: أدركتإهنم :لقلتم؛مأقواما لو رأيتموه
.".اخل ما ذكر..فساق]: 49[لقالوا ؛جمانني، ولو رأونا

وأظنه ،وهذا ذكره صاحب "األنوار السنية" وشرحه بنحو من ذلك، وأعرفه يف حديث آخر"
قال: .بلفظ آخر قال فيه: سبق املفردون. قيل: ومن هم يا رسول ا؟)1(يف صحيح مسلم

الذاكرون ا كثريا والذاكرات".
يل: من هم يا ق.قال فيه: سبق املفردون؛البن العربي بلفظ ثالث(وأعرفه يف "سراج املهتدين""

قال: الذين اهتزوا بذكر ا". .رسول ا؟
حيث ،و"شرح األنوار السنية" حجةً،"املختار اجلامع بني املنتقى واالستذكار"ـ: وكفى ب"

.اهـ كالمه."شرحا لفظ االهتزاز

[الرقص فرحا باحلق تعاىل]:
حالة :تدركها العالمة ابن زكري على الشيخ زروق، وهيأقول: واحلالة الرابعة للرقص اليت اس

يف قوله:،الفرح با اليت أشار هلا القاضي عياض رمحه ا
ــــــــــــا    ــــــــــــا وتيهـ وممـــــــــــــا زادنـــــــــــــي فرحـ
دخـــــــويل حتـــــــت قولـــــــك: يـــــــا عبـــــــادي    

ــا    ـــــــ ــأ الثريـ ــي أطــــــــ ــدت بأمخُصــــــــ وكــــــــ
وأن صــــــــــــــيرت أمحــــــــــــــد يل نبيـــــــــــــــا  

.اإلمام أمحد بن حنبل رضي ا عنه:ينبل السنة والدجقد نص على اعتبارها واستحساهنا 

.2676ح 4/2062)1(
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إن هؤالء الصوفية "لإلمام أبي سعيد النيسابوري عن اإلمام أمحد، أنه قيل له: )1(ففي "احلدائق"
تهم إن مه". قيل له: "!م يف املساجدهدالعلم أقع":، فقال"جلسوا يف املساجد على التوكل بغري علم

إهنم يقومون ". قيل: "هم كبريةمن قوم مهتُه األرض أحسنال أعلم قوما على وج". قال: "كبرية
."!!دعهم يفرحوا مع ا ساعة"قال: ".!ويرقصون

من مثلي وملوالي "يف أيام القحط، ويقول: مر حببشي يرقص:عن بعض املشايخ أنهوحكى قبلها
لك السماوات ممن مثلي وملوالي ":فأخذ هذا الشيخ يرقص ويقول؟".ن حنطةمكذا وكذا من مد

.اهـ"!واألرض

165ص )1(
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إثبات أن التمایل في الذكر كان من لدن الصحابة والسلف الصالح، [
]والرد على صاحب "اإلبریز في إنكاره ذلك

ورمبا ظهر من كالمه إنكار ،على عدم القول بالتمايل)1(فإن قلت: ذهب صاحب "اإلبريز"
."الثالثةإن احلضرة مل تكن يف القرون "ونصه: .الرقص رأسا

نا نسأل عن هذه املسألة علماء"فأجابه بقوله: ،اأن رجال سأله عنه:وسبب ذكره هلذا الكالم
سألناهم: هل فعلها أحد من الصحابة الكرام رضوان ا ؛فإن نفوا ذلك.أم ال؟هل فعلها النيب 
قال: نسأهلم هل فعلها .فإن قالوا: ال.هل فعلها التابعون؟:سألناهم.فإن قالوا: ال.تعاىل عليهم؟

علمنا أن ما مل يفعله هؤالء القرون .فإن قالوا: مل تثبت عن أحد منهم.أحد من أتباع التابعني؟
...وهذا كالمه باختصار، ويأتي تتمة كالمه إن شاء ا تعاىل."!خري فيه] 50[الثالثة ال 

نرجع لكالم ا ولسنة رسوله ،فيهاجلواب وا املوفق للصواب: إنه ملا وقع النزاع بيننا وبينه
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل ا والرسول إن كنتم تؤمنون با واليوم {:قال تعاىل،كما يف القرآن

فوجدنا فيهما ،]، وقد رددناه إىل كتاب ا تعاىل ثم لسنة رسوله 59/[النساء}.اآلخر
ه، أصول الرقص وما يستند إليه فيهما أربابره على أن عدم وجود نص يف القرآن أو السنة ال يصي

- بدعة وال غري مشروع أبدا، بدليل تقسيم البدعة إىل ما هو واجب أو مندوب، وقد أوضحنا 
أن البدعة ما ليس له أصل يف السنة، وليس األمر كذلك هنا. -فيما سبق 

ما يراغم :لصحابة، وإمنا احملذورعن ا)3(: "ليس كلُّ ما يحكم بإباحته منقوال)2(ويف "اإلحياء"
..اهـ"مأثورةسنة 

إنكاره التمايلَ يف الذكر فقط، فريد عليه أن اإلمام -رضي ا تعاىل عنه -نقول: إن كان مراده 
العارف السهرودي ذكر أن سيدنا موسى عليه السالم كان يتمايل إذا قرأ التوراة ويهتز.ر

.212ص )1(
)2(2/305.
.املعتمدة: "منقول" وهو سبق قلميف النسخة)3(
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بن خجو للصوفية نقال عن صاحب "املنتقى" وغريه على باب اويف "نصرة" الشيخ أبي القاسم
أنه مشى مع أصحابه حتى وقف على جبل -عليه السالم -ثبت عنه "الذكر من "املوطأ" ما نصه: 

قال: الذين اهتزوا .من هم؟؛دون. قيل: يا رسول ارِفْ: سريوا واستبقوا، فقد سبق املُ)1(فقال
يضع ،اهـنهم أوزارهم".الذكر ععند ذكر ا

:وقد وقع يف وصف الصحابة من كالم موالنا علي أهنم"ويف جواب للعارف الفاسي، ونصه: 
كما مييد الشجر يف يوم الريح)2(مادوا؛كانوا إذا ذكروا ا،وهلَمعيوهنم بالدموع حتى تبل ت

على من خفي.حجةٌٌوالشك أن املثبت مقدم على النايف، ألن من أثبت. .اهـ منه")3(ثياهبم
أبو عبد ا حممد ؛شيخ الطريقة اخللوتية يف املشارق واملغارب،وقد قال اإلمام العارف الكبري

هيف رسالة له مستقلة، فيما نقله عن،شيخ اإلسالم بالديار املصرية يف عصره،بن سامل احلفين الشافعي
وهو الذي وصفه بالقطبانية يف-نوار" العالمة الشيخ حسن العدوي املالكي يف كتابه "مشارق األ

ونصه:-هذا الكتاب
مل يرد بذاك نص، وإمنا ورد يف :وقالوا،وال عربة مبا أنكره بعض الناس على القوم من التمايل"

من غري متايلاحلديث احلث عيم أن احلافظ أبا نُ:. قال القطب املذكور: اجلواب]51[على ذكر ا
إذا ضيل بن عياض أنه قال: كان أصحاب رسول ا عن سيدنا الفُ-)4(لية"يف "احل:يعين–روى 

قال: ثم ترجع إىل وراء.،دامذكروا ا متايلوا ميينا ومشاال كما تتمايل الشجرة يف الريح العاصف إىل قُ
فأنكر على أهل احملرمات بالنص.اهـ منه بلفظه.؛منكرا والبدفاغتنم ذلك يا أخي؛ وإن كنت

بن عرضون، نقال عن جواب اإلمام العارف أبي ااحملتاج" للعالمة أمحد بن احلسن يف "مغينو
املواهب عبد الوهاب بن أمحد املشهدي احلنفي، املشهور يف الديار املصرية بتاج الدين، بعد ذكره أثر 

.سبق خترجيه)1(
."حترك وزاغ وزكا:ماد مييد ميدا وميدانا": 1/409"القاموس احمليطيف ")2(
.2/475وأبو الشيخ يف كتاب "العظمة" 1/76وهذا األثر أخرجه أبو نعيم يف "حلية األولياء" )3(
)4(1/76.
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يف يوم ومعلوم أن الشجرة ". وزاد ما نصه: "املتفق على صحتها"الفضيل هذا عن "احليلة"، قال: 
اهـ."الريح تتحرك حركة شديدة ميينا ومشاال

القطب :وقد سبقهم إىل االستدالل بأثر "احللية" هذا على متايل الصوفية عند الذكر واهتزازهم
الشعراني يف كتابه "األجوبة املرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية".

- رمحه ا -ل ابن الصالح نق"ما نصه: -رضي ا عنه - ويف "امليزان الصغرى" للشعراني 
أنه قال يف رسالته القدمية: الصحابة رضي ا تعاىل -رضي ا تعاىل عنه -عن اإلمام الشافعي 

..اهـ"عنهم فوقنا يف كل علم واجتهاد وورع، ورأيهم لنا أمحد وأوىل من رأيناك ألنفسنا
نره يصدر عن أحد الذي ملهذا التمايل الكامل -رضوان ا تعاىل عنهم -وقد صح عنهم 

. !من أهل وقتنا قط
فاالقتداء هبم أوىل من كل أحد كائنا من كان، حيث إن الشارع حضَّنا على اتباعهم فقال: 

، وقال: "أصحابي )1(عضوا عليها بالنواجذ"،"عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي
)3(د أهل الكشف كما يف "امليزان الكربى"وهو مصحح عن،)2(كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"

للشعراني رضي ا عنه.
ال من أفراد ،ويظهر من كالم سيدنا الفضيل أن هذا التمايل كان يصدر من مجيعهم أو من جلهم

منهم فقط.

."هذا حديث حسن صحيح"عن العرباض بن سارية، قال أبو عيسى: 2676ح 5/44رواه الرتمذي يف "سننه" )1(
بن محيد يف مسنده عبد.أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم:حديث":4/190"تلخيص احلبريقال احلافظ يف "ال)2(

من طريق مجيل "ئب مالكغرا"ورواه الدارقطين يف .ومحزة ضعيف جدا.بن عمراعن ، عن نافع،من طريق محزة النصييب
.وال أصل له يف حديث مالك وال من فوقه،ومجيل ال يعرف.عن جابر،عن أبيه،عن جعفر بن حممد، عن مالك،بن زيد
ومن .وعبد الرحيم كذاب. عن عمر،عن سعيد بن املسيب، عن أبيه،البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمىوذكره

عن أبي ، عن أبي صاحل،له من حديث األعمش"مسند الشهاب"ورواه القضاعي يف .يحديث أنس أيضا وإسناده واه
،من حديث مندل"السنة"ورواه أبو ذر اهلروي يف كتاب .ويف إسناده جعفر بن عبد الواحد اهلامشي وهو كذاب.هريرة

ذا الكالم مل يصح عن النيب  صلى ه:قال أبو بكر البزار.وهو يف غاية الضعف.منقطعا،عن الضحاك بن مزاحم، عن جويرب
."سلمآله وا عليه و

، حيث قال الشعراني: وهذا احلديث وإن كان فيه مقال عند احملدثني فهو صحيح عند أهل الكشف.39ص )3(
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،واعلم أنه قد حضر السماع"ويف "حل الرموز ومفتاح الكنوز" البن عبد السالم املقدسي: 
.اهـ "وتواجد وحترك كثري من األكابر واملشايخ والتابعني،حتى كشف القناع،ماعومسع وما قنع بالس

فقف على إثباته التواجد والتحرك عن التابعني. ،منه
وال "ويف "حتفة اإلخوان" ملفيت املذهبني أبي العباس أمحد الدردير املالكي املصري ما نصه:

يعيبهم ذكر قياما وقعودا] 52[ا،كما فةم يف الذكر واإلنشاد الذي يقع، وليس هذا خبهأو هز
الذكر يزعمه املنكرون. فإن للذكر حالوة وخمامرة باطنية يعلمها أرباهبا. فاقتضى هذه احلالة شدة 

وشدة اهلز، كما أشار له الغوث سيدي أبو مدين املغربي بقوله:
ــــد قائمـــــا   احـأيـــــا حـــــادي العشـــــاق قـــــم و

ـــ   ــن حســ ــرنا يف ســـــكرنا عـــ ــن ســـ ــ ودناوصـ
فإنــــــــــا إذا طبنــــــــــا وطابــــــــــت نفوســــــــــنا

باســــــم احلبيــــــب وروحنــــــالنــــــاوزمــــــزم
وإن أنكَــــــرت عينــــــاك شــــــيئا فســــــاحمنا   
ــا   ــرام هتتكنــــــــ ــر الغــــــــ ــا مخــــــــ وخامرنــــــــ

وكما قال غريه:
وملــــــا اجــــــتالك الفكــــــر يف خلــــــوة الرضــــــا 

ــــــلع مـك ماضـــــــل احملـــــــب ومـــــــا غـــــــوى   ر
ـيوغُ بـضــلت بــك األهــوا  :قــال النــاس ؛ت

ولكــــــنهـــــم ملــــــا ع أخطئــــــوا الفتــــــوى؛وامـ
ويف "حائية" شاعر األمة وسلطان العشاق أبي حفص ابن الفارض رضي ا تعاىل عنه:

ــأميـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــأنينوإذا ذكـــــــــــــــــرتكم ـــ ــا  مـ ــقيت الراحــــ ــركم ســــ ن طيــــــب ذكــــ
أبي احلسن علي بن عبد الرب ؛احملدث املسند،ويف "جناة األرواح وكنز الفتوح" للعالمة العارف

.اهـ "فيهتز بال تكسر من قرنه إىل أصابع قدميه،وأن يكون بقوة تامةره آداب الذكر:ذكىلد،الونائي
.منه

وإمنا ظهرت ":مل يصح قوله؛صاحب "اإلبريز" باحلضرة: التمايل فقطفإن كان مراد؛وعليه
يف بعض وكانوا ،أن أربعة أو مخسة من األولياء كان هلم أتباع:قال: وسببها."احلضرة يف القرن الرابع

.."األحيان رمبا شاهدوا مالئكة يذكرون ا تعاىل
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فرتى ذاته تتحرك ميينا ومشاال، وتتحرك ،ومن املالئكة من يذكر ا بلسانه وبذاته كلِّها"قال: 
ثر ذاته أتعجبه حالته، فتت؛فكان الويل من هذه اخلمسة إذا شهد ملكا على هذه احلالة،أماما وخلفا

ا من امللك، ثم تتكيف ذاته حبركة امللَك، فتتحرك ذاته كما تتحرك ذات امللك، باحلالة اليت يشهده
وهو ال شعور له مبا يصدر منه لغيبته يف مشاهدته تعاىل. وال شك يف ضعف صاحبه، فكان إذا رآه 

52[فاشتغل أهل الزي الظاهر باحلضرة. وزادوا يف ،ه تبعوه. ثم مات األشياخ اخلمسةأتباع [
ألمور:"...حركتها

فيه نظر، بل ظهرت يف زمان أصحاب موالنا ".وإمنا ظهرت يف القرن الرابع":أحدها: قوله
 رسول ا.

[قصة رقص اإلمام اجلنيد مع صحبه جببل الطور]:
الشيخ حميي الدين ؛وكبري العلماء،ألعرف الكرباء)1(ويف آخر الوصايا من "الفتوحات املكية"

حدثنا الزكي أمحد بن مسعود بن شداد املقري املوصلي باملوصل، "اطر: ابن عربي قُدس سره الع
ا يوسف بن القاسم ، قال: حدثن2سنة إحدى وستمائة، وكان ثقة، قال: حدثنا أبو جعفر بن القاضي

حدثنا أبو احلسن اهلكّاريالدياربكري، حدثنا مجال اإلسالم أبو احلسن علي بن أمحد القرشي
شيخي حممد بن باس أمحد بن حممد بن الفضل النهاوندي، قال: مسعتالكرخي، حدثنا أبو الع

فصعده ،اخللدي يقول: كنت مع اجلنيد رمحه ا يف طريق احلجاز حتى صرنا إىل جبل طور سيناء
وقعت ؛اجلنيد وصعدنا معه، فلما وقفنا يف املوقف الذي أُوقف فيه موسى عليه الصالة والسالم

فقال: ،فأشار إليه اجلنيد أن يقول، ن معنا قوالهيبة املكان، وكاعلينا
ـــــ  ــه مـ ــدا لــــ ــدم وبــــ ــدما انــــ ــوىن بعــــ ل اهلــــ

هيبـــــــــــدو كحاشـــــــــــية الـــــــــــرداء ودونَـــــــــــ
فبـــــــدا ليــن طـــــــقفلـــــــم ي،كيـــــــف الحرظُـــــ

ــرقٌ ــألّبـــــــــــ ــق متـــــــــــ ــــــــــ ــوهنـ ها ملعانُـــــــــــ
ــع ــذُبصــــــــ ــعرى مالــــــــ ــتمنــــــــ هأركانُــــــــ
ــر ــه وانظـــــــــ ــإليـــــــــ ــبحانهدصـــــــــ ه ســـــــــ

)1 (8/298.
يف املطبوعة من "الفتوحات" القاص.)2(
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ــار ــتملت :فالنــــ ــا اشــــ ــلوع مــــ ــه ضــــ ــهعليــــ ـــ :اءواملـــــ ــا مسحــــ ــه تمـــــ ــه أجفانـــــ بـــــ
فلم يدر أحد منا أيف السماء حنن أو يف األرض. وكان ،فتواجد اجلنيد وتواجدنا معه"قال: 

أجيبونيبالقرب منا دي لطيب ،. فلم يلتفت أحد إليه!ر فيه راهب، فنادانا: يا أمة حممد، با
كم إال به أحد منا. فنادانا الثالثة: مبعبودفلم جي،الوقت. فنادانا الثانية: بدين احلنفية إال أجبتموني

."أجبتموني. فلم يرد عليه أحد جوابا
"فلما فرتنا من السماع وهمهذا الراهب نادانا وأقسم علينا ومل نرد إن بالنزول، قلنا له: اجلنيد

، وسلم عليناعليه. فقال اجلنيد: ارجعوا بنا إليه لعل ا أن يهديه لإلسالم. فناديناه، فنزل إلينا
ال بد أن يكون :فقال اجلنيد: هؤالء كلهم سادات وأستاذون. فقال.: أميا منكم األستاذ؟فقال
."فأشاروا إىل اجلنيد.هو أكربهمدواح

فقال: بل .هل هو خمصوص يف دينكم أم معموم؟]؛54[أخربني عن هذا الذي فعلتموه"فقال:
فقال: بل ألقوام خمصوصني. .حتى للعموم؟مبذولٌٌخمصوص. فقال الراهب: ألقوامٍ خمصوصني أو

فقال: .فقال: بنية الرجاء والفرح با تعاىل. فقال: فبأي نية تسمعون؟.فقال: بأي نية يقومون؟
فقال: بنية إجابة العبودية للربوبية ملا قال ا .بنية السماع من ا تعاىل. فقال: بأي نية تصيحون؟

.]،  قال: فما هذا الصوت؟172/[األعراف}.بربكم قالوا بلى شهدناألست{:تعاىل لألرواح
."!قال: بنية اخلوف من ا تعاىل. قال: صدقت.قال: نداء أزيل. قال: فبأي نية تقعدون؟

يدك"للجنيد: ثم قال الراهب دوحده ال شريك له وأشهد أن :أنا أشهد أن؛م ال إله إال ا
وأسلم الراهب وحسن إسالمه. فقال له اجلنيد: مب عرفت أني عبده ورسوله.حممدا 

يلبسون ألني قرأت يف اإلجنيل املنزل على املسيح بن مريم: خواص أمة حممد :قال.صادق؟
،وإليه يشتاقون،اخلرقة، ويأكلون الكسرة، ويرضون بالبلغة، ويقومون يف صفاء أوقاهتم با يفرحون

فبقي الراهب معنا ثالثة أيام ثم مات رمحه ا ن ومنه يرهبون.وفيه يتواجدون، وإليه يرغبو
..اهـ"تعاىل

[ال يشرتط الزهد يف الدنيا من أجل الرقص والسماع]:



116

الزهد يف فإن قلت: وقع يف هذه احلكاية جلواز السماع والرقص اشرتاطُ"قال بعض الفضالء: 
".شرطه؟الدنيا، فما بال من مل نره زاهدا يفعل املشروط بدون 

،وهم التاركون للدنيا اختيارا:فالقسم األول منهمأن هذه الطائفة على ثالثة أقسام::واجلواب
وما عدى هذا من القسمني .وال يعبأ مبن اعرتض عليهم،شكال يف جواز مساعهم ورقصهمال إ

: "اقرؤوا حيث قالفهم متواجدون كي جيدون ويتحركون، لعلهم يرزقون، ممثلني أمره ؛الباقيني
.)1(فإن مل تبكوا فتباكوا"،القرآن وابكوا

]، الذي توىل كربه 56/[غافر}.إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه{:واملنكرون لذلك
كر معنى لطيف يف آية أو حديث مل يكن طرق الزائغون فيهم بسوء االعتقاد، الذين إذا ذُ:منهم هم

وال تقف ماليس لك {، ]139} [األنعام/ا كانوا يعملونسيجزيهم وصفهم مب{،مسعهم قط أنكروه
]. قال 34/[النحل}.أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونفاسألوا{،]36/[اإلسراء}.به علم

وما منا إال له مقام {]، 11/[األحقاف}.وإن مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم{:تعاىل
} يأتي ا بالفتح أو أمر من عنده{:تى]، وكل يقف عند حده ح124/[الصافات}.معلوم

من تقرب إىل ا شربا تقرب ا منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا : "]، و52/ [املائدة].55[
اهـوسبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا.)2(ومن أتاه ميشي أتاه هرولة"،تقرب منه باعا

[يكفي يف الفضل االقتداء باملالئكة والصحابة]:
ساداتنا هم الذين سنوا التمايل ألصحاهبم فقط، فقد تقدم أن"،ن أربعة...اخل"إ:ثانيها: قوله

؛الصحابة رضوان ا عليهم هم الذين سنوا لنا ذلك ال غريهم. والناقل أمني ثقة حافظساداتنا
عن الطرباني أمحد بن عبد ا األصبهاني احلافظ املكثر، أخذ-بالتصغري–عيم اإلمام أبو نُ:وهو

.سبق خترجيه)1(
كالمها عن أبي هريرة 2675ح 4/2061، ومسلم يف "صحيحه" 6970ح 6/2694رواه البخاري يف "صحيحه" )2(

.رضي ا عنه
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ملا "وغريه، وعنه اخلطيب وغريه، مات بأصبهان سنة ثالثني وأربعمائة عن أربع وتسعني سنة. قالوا: 
."صنف كتاب "حلية األولياء وطبقات األصفياء" بيع يف حياته بأربعمائة دينار

ه صدورو،فعلُ املالئكة عليهم الصالة والسالم:على أنه يكفينا دليال على مشروعية التمايل
]، 6/[التحريم}.ال يعصون ا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون{:ألن ا وصفهم بقوله؛منهم

ماال قل إن ا ال يأمر بالفحشاء أتقولون على ا{:فتمايلهم بإذن من ا تعاىل وبأمره، وا يقول
].29-28/[األعراف}.تعلمون قل أمر ربي بالقسط

، )2(عن ابن عمر بسند جيد)1(أخرجه أبو داود.ه بقوم فهو منهم""من تشب:ويف احلديث
يا يف ظاهره بزي زتن م:ي"أ: )4(عن حذيفة بإسناد حسن. قال املناوي)3(والطرباني يف "األوسط"

..اهـ"كرمونكرم مبا به يي،فهو من أتباعهم،الصاحلني
مل يبق أحد ؛مرنا بالتشبه هبمين أُوإن مل يكن ساداتنا املالئكة املعصومون احملفوظون من الذ

فاملالئكة أوىل وأحرى.؛ولياء الذين مل تثبت هلم العصمةيتَشبه به، ألنه إذا كنا نتشبه باأل
. فنفعله تشبها عن أصحاب موالنا رسول ا -أيضا -وتأكد ذلك وتَقَوى حيث ثبت 

.ثم بأصحاب نبينا ،مبالئكة ربنا

يف الذكر ليس من عالمات الضعف]:[التمايل والتأثر 
...ال يسلَّم."والشك يف ضعف صاحبه"ثالثها: قوله: 

.4031ح 4/44يف "سننه" )1(
،سنده جيد:بن تيميةاوقال ،فيه ضعف لكن له شواهد:قال السخاوي": 11/52قال العظيم آبادي يف "عون املعبود" )2(

."سنده حسن:"الفتح"يف :بن حجراوقال 
)3(8/179.
.بتصرف من املؤلف رمحه ا6/104ض القدير" ييف "ف)4(
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، ثم ال أكمل فإن الضعف نقص، إما من املريد وإما من الشيخ، وال أكمل من النيب :أما أوال
من الصحابة واملالئكة الكرام عليهم السالم.

ال يصدر منهم شيء إال :هنمأأخرب ا عنهم فإن التمايل صدر من املالئكة. وقد:وأما ثانيا
من أصحاب -أيضا -]، وصدر 6/[التحريم}.ويفعلون ما يؤمرون{:لقوله،إذا أمرهم ا به

على التأسي هبم واالقتداء هبم كما تقدم.الشارع ] 56[. وقد حضنا النيب 
له بالقوة التامة والصحو التام. نشهد ،فكل من رأيناه يفعل ما فعله مالئكة ربنا وأصحاب نبينا

ألنه كامل.؛ويصح لنا االقتداء به
عنه يف ح رضي ا يف اجلهتني تاج الدين ابن عطاء ا كمه ملطلق األولياءوإذا أثبت القوة،

ه عن به حيجوغاب فازداد حضورا، فال مجع،عبد شرب فازداد صحوا:منهحيث قال: "وأكملُ
ذي قسط قسطه".ويويف كلَّ،جبه عن مجعه، يعطي لكل ذي حق حقهوال فرقه حي،قهرفَ

.!فما بالك مبن فوقهم، فما بالك بالصحابة الكرام رضوان ا عليهم، فهم بذلك أحرى
فقال ".ما تقول يف اانني من أهل الغلبة؟"عارف زمانه: ،بن الشبلاوقد قيل ألبي السعود 

أصحابهما كان عليه:والشك أن الكمال هواهـ. . "!ملح منهموالعقالء أ،الحم"رضي ا عنه: 
.

والصحابة ال يف االبتداع والتنطع]:[الكمال يف اتباع النيب 
ألن من أنكر ؛ففيه نظر؛إنكار الرقص زيادة على إنكار التمايل:وإن كان مراد صاحب "اإلبريز"

أمره وفعله وإقراره.:ألمته، ألن الشرع هوفهو حمجوج بتشريعه ؛الرقص
كما سلم ذلك احلفاظ وأئمة املالكية الذين ،باإلقرار واإلغراء- كما سبق -وقد ثبت الرقص

عليهم املعتمد يف املذهب املالكي، وقالوا مبوجبه ومبضمونه. فاإلنكار إمنا يكون على من أنكره ونفاه 
أنكر ما أقرته احلضرة األمحدية عليها من رهبا من الشريعة احملمدية، واالعرتاض احلقيقي إمنا يليق مبن 

أزكى السالم والتحية.
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من مبالغات اإلمام أبي العباس الغزايل وقوم قوله يف "بوارق اإلملاع": :نصافهإمن ومما يعده قوم
فعل إن النيب :قال؛الرقص حرامضرب الدف وحضورن حضور السماع وحضورإ:من قال"

. اهـ منه بلفظه."كفر باالتفاق؛ومن اختلج ذلك يف صدره.ماحلرام وأمر باحلرا
ضهو امليزان األعظم، فتعرالنيب "دنا سفيان الثوري حيث يقول: يورضي ا تعاىل عن س

لقه وهديه وسريتهاألشياء على خ،ل عليه، وما خالف ذلك فهو فما وافقها فهو املعمول به واملعو
بنقل العالمة املناوي على "الشمائل".،لفظه.اهـ منه ب"الباطل والضالل

 الواجب علينا أن ال نقف يف ": )1(على اإلمام الشاطيب حيث يقول-أيضا -ورضي ا
عليه اخلطأ، وأن نقف يف االقتداء مبن جيوز عليه إذا ظهر يف االقتداء به ] 57[قتداء مبن ميتنع اال
تركناه، ؛وما مل يقباله،قبلناه؛فما قباله،السنةشكال، بل نعرض ماجاء عن األئمة على الكتاب وإ

عرض ي؛جاء به الوجد والذوق من العلوم واألحوال والفهوما وأن م،وبذلك أوصى شيوخ الصوفية
..اهـ"مل يصح؛وإال،قبلناه؛فإن قباله،على الكتاب والسنة

نعمل مبا رمسوه مبا أن ال-حبسب اجلريان على رأيهم يف السلوك - فوجب "ثم قال بعد كالم: 
عرض عن خالفا ملن ي،ومهتدين بأنوارهم،فيه معارضة ألدلة الشرع، ونكون بذلك متبعني آلثارهم

ويصمم على تقليدهم فيما ال يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فاألدلة الشرعية واألنظار ،األدلة
ًالفقهية والرسوم الصوفية تذمه وترده، وحتمدواستربأ لدينه ،تاط وتوقف عن االشتباهى أو احمن حتر

.اهـ"وعرضه

وهو من مكنون "بعد نقله هذا الكالم يف "عدة املريد": قال العارف با سيدي زروق
وكذا العالمة ابن زكري على فانظره..يف مبحث فضل الصحابة(ونقله يف "مفتاح الشفا"اهـ ."العلم

"النصيحة" مطوال.

.وما بعدها1/217"االعتصام" )1(
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الكشف قد يقع فيه اخلطأ، كما نقله عنه الشعراني يف :على أنوقد نص الشيخ األكرب 
ويف "مفتاح الشفا"، فانظرمها.)1("مننه"

فيه وتنزه )3(وعلى آله شيئا فرخصصنع النيب "عن عائشة قالت: )2(وقد أخرج البخاري
هون عن الشيء ثم قال: ما بال أقوام يتنز،فحمد ا تعاىل وأثنى عليه،عنه قوم، فبلع ذلك النيب 
إني ألعلم أصنعه، فو اوأشد هم له خشيةهم با!."
عن ابن عمر مرفوعا: "إمنا أهلك ا الذين من قبلكم بكثرة اختالفهم )4(وأخرج ابن عساكر

ومن رغب عن سنيت فليس مين". ،: "من أخذ بسنيت فهو مين)5(أنبيائهم". ويف احلديثعلى
مل يبلغه حديثه، أو بلغه وذهل عنه، والكمال إمنا ؛كلَّ من أنكر الرقصأن :والذي جيب أن يعتقد
فال يسع أحدا إنكاره بعد أن بلغه دليله؛ فلذا اختلفت آراء الصوفية ؛هو لصاحب الكمال. وإال

فيه، فأحرى غريهم. 
يقول يف كتابه ورضي ا عن العارف الكبري سيدي عبد الرمحن الشامي األنصاري حيث

من ال يقبلها مومنه،ب احلضرةمن حي- رضوان ا تعاىل عنهم -من األولياء "األسرار":"كشف 
، ومنهم من يشطح على احلضرة ويتحري عليها من أهل السنة وغريهم، ومنهم ]58أهلها [وينكر على 

منهم من وينكر على أهلها وعلى من يسمعها، و،وال يقبلهاأيضا-قة املوس:يعين–من ال يسمع اآللة 
..اهـ منه بلفظه"ولكن يف احلالل ال يف احلرام-قةعلى املوس:يعين–حيب أن يسمع اآللة 

.109يف عدة مواضع منها ص )1(
.5750ح 5/2263)2(
.يف النسخة املعتمدة "ترخص")3(
وعنه 2/456يرة مل أجده يف "تاريخ دمشق" البن عساكر ولكن وجدته عند اإلمام أمحد يف "مسنده" عن أبي هر)4(

.3/135الطرباني يف "املعجم األوسط" 
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل ا {:عن ابن عباس يف قوله7/10يف "التفسري" ابن جريرهأخرج)5(

رض كما تفعل نقطع مذاكرينا ونرتك شهوات الدنيا ونسيح يف األ:نزلت هذه اآلية يف رهط من الصحابة قالوا": قال}.لكم
فقال النيب صلى ا .نعم:فذكر هلم ذلك فقالواإليهمفأرسل ،سلمآله وفبلغ ذلك النيب صلى ا عليه و: قالوا.الرهبان
فمن أخذ بسنيت فهو مين ومن مل يأخذ بسنيت فليس ،وأنكح النساء،وأصلي وأنام،لكين أصوم أفطر: سلمآله وعليه و

مسلم. ". وأصله عند البخاري و!مين
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[الجواب عن ادعاء نسخ حدیث لعب الحبشة في المسجد النبوي]

أن لعب –وغريهم ..وابن عرفة،وعياض،كاللخمي–من العلماء )1(فإن قلت: ادعى مجاعة
."إن ذلك كان قبل أن تنزه املساجد عن ذلك"وخ، وقالوا: احلبشة حبراهبم يف املسجد منس

إن النسخ مردود من وجوه:فاجلواب وا املوفق للصواب: ال تنظر ملن قال، وانظر إىل ما قال.

[رقص احلبشة كان عبادة وقربة ال لعبا]:
لك الفعل ألن ذ،بل هو من الدين،ى فيه أنه لعب غري صحيحعأن هذا األمر الذي ادأحدها:

، ويف مسجده الكريم، الذي كانوا يفعلونه ساداتنا احلبشة رضوان ا تعاىل عليهم حبضرة النيب 
عظيمة.ةوقرب،فهو عندهم عبادة كبرية-وإن كان حبسب الظاهر لعبا -وهو 

. "حممد عبد صاحل"كانوا يرقصون ويقولون: :أهنم)2(خصوصا وقد سبق عن "مسند" أمحد
."حممد عبد صاحل:يقولون"فقالوا: .يقولون؟": "مافقال 

فإنه ال يعقل أن يكون ذلك حمض لعب مع ذكرهم اسم النيب صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى 
امسه صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله ينبغي أن يكون وقت اجلد أثناء اللعب. إذ ذكرآله 

فال يتصور ؛ى فعلهم املذكور لعبا فقد تَمجز، وإالوالتقرب ال وقت اللعب واهلزل، فيتعني أن من مس
اللعب مع جريان امسه صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله قطعا، -رضي ا عنهم -منهم

حضرته العظيمة. وقد كره الفقهاء التسبيح )3(رفع، وخصوصا يفوخصوصا يف بيوت أذن ا أن تُ
أمله.، فكذلك هنا. فت)4(وغريه عند التعجب

.6/256ذكره عنهم ابن التني كما يف "نيل األوطار" )1(
)2(3/152.
.يف النسخة املعتمدة زيادة لفظة "على")3(
وتكره عند التعجب ،التسبيح والتكبري عند كل عمل حمرم:ومثلها": 2/359"الفواكه الدوانيمن املالكية، قال يف ":أي)4(

كل موضع قذر ممن نص على كراهة الصالة عند وكذا،ويف احلمام ويف اخلالل وعند اجلماعع وعند البي،والعطاءوالذبح 
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ثم وجدتما ،بقوله ملا سئل عن الرقص)1(مي صرح يف "فتاواه الفقهية"تابن حجر اهلياإلمام
ومل ينكر عليهم، وكان ،بدليل فعل احلبشة يف املسجد بني يدي رسول ا ،وجيوز الرقص"نصه:
اهـ"هم بالوثبات والوجد، وحصل لعمر وجد حتى غاب عن إدراكهرقص..

فثبت املدعى، فظهر أن ذلك الفعل من صحابة ،دجوه أن رقص احلبشة كان بِفقف على إثبات
احلبشة كان عبادة، ألنه سعى يف أمر حيبه ا، وال شك أن من فعل شيئا حيبه ا وأتى أمرا يرضي 

.فكيف تنزه املساجد الكرمية عنه؟؛ا يكون يف عبادة، وإذا كان من الدين
كم له وأشد،فكم بافوا إني ألعر،قوام يتنزهون عن شيء أفعله؟"ما بال أ:)2(ويف احلديث

وقد تقدم..خشية"
منه صلى ا تعاىل فعلٌ:وعلى آله لشيء] 59[أن إقراره -إن شاء ا تعاىل -ويأتي 

إنكاره صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله شيئا ترك ألن ؛عليه وسلم وعلى آله لذلك الشيء
من األفعال كما روك التُّألنوعلى آله.منه فعلٌرته صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آلهحبض

تقرر عند أهل األصول، وتأتي نصوصهم حبول ا تعاىل.

[ال تنطبق شروط النسخ على هذا احلديث]:
خامتةنصه:ما)3("مجع اجلوامع"الرجوع إىل أرباب الفن مبا يثبت عندهم النسخ. قال يف ثانيها:

أو قوله ،اإلمجاع:وطريق العلم بتأخره–عنه:أي–بتأخره –للشيء :أي–تعني الناسخ ي:لنسخل
كنت هنيت عن كذا :أو.ذلكدهذا بع:أو،هذا ناسخ:صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله

سبحان ا يف :قد قدمنا أن": 4/14"شرح النووي على صحيح مسلمففي "؛قلت: وقال غريهم باجلواز. .اهـ"التعجب
حيتاج كيف خيفى مثل هذا الظاهر الذي الومعنى التعجب هنا،اإالاله وكذا ال،هذا املوضع وأمثاله يراد هبا التعجب

وكذلك جيوز عند التثبت على ،ويف هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه.نسان يف فهمه إىل فكراإل
".اهـ.الشيء والتذكر به

)1(.2/12

. عن عائشة رضي ا عنها، 5750ح 5/2263يف "صحيحه" البخاري أخرجه)2(
.61ص)3(
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يثبت لنسخ هذا دليل وال. اهـ."هذا سابق:أو قول الراوي،أو القصر على خالف األول.فافعلوه
الفعل، فال يقبل النسخ بغري حجة. 

يدل على نسخه أو ختصيصه أو ،همثلسبيل إىل رد رواية الثقة إال بنصِال"قال اإلمساعيلي: 
.)1("الفتح"نقله يف اهـ."استحالته

[عمل األئمة على عدم نسخ حديث احلبشة]:
ة يف املسجد النبوي، وأخذوا منها أحكاما أن أكابر احملدثني ترمجوا لقضية لعب احلبشثالثها:

.منسوخفيؤخذ من كالمهم أن ذلك غري.مجة وشرائع كثرية
باب أصحاب احلراب يف "يف كتاب الصالة حيث قال: ،)2("الصحيح"اإلمام البخاري يف :منهم
...."باب جواز":)3(قال القسطالني رمحه ا."املسجد

إىل ني بردائه أنظرريستُرسول ا عنها قالت: "لقد رأيتإىل عائشة رضي ا)4(ثم أسند
لعبهم حبراهبم". 

وا لقد ": ثم أسند حديثه إىل عائشة أهنا قالت،)5(اإلمام مسلم يف كتاب العيدين:ومنهم
 رأيت رسول ا يقوم على باب حجرتي واحلبشة يلعبون حبراهبم يف مسجد رسول ا وعلى

يقوم من أجلي ثم ال،يب صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله يسرتني بردائه أنظر إىل لعبهموالن،آله
.)6("احلريصة على اللهو،اجلارية احلديثة السنا قدررودقا:ثم يقول.نصرفأحتى أكون أنا اليت 

)1(7/304.

)2(1/173.
.4/220"عمدة القاري" )3(
رمحه ا تعاىل.اإلمام البخاري:أي)4(
.2/601ن"صحيح مسلم" كتاب صالة العيدي)5(
.5/2006" ههذه الزيادة ليست من رواية مسلم بل هي يف رواية البخاري يف "صحيح)6(
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حلرب يف فيه جواز اللعب بالسالح وحنوه من آالت ا": )1(نصهوقال اإلمام النووي رمحه ا ما
دونكم :وقوله صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله...يف معناه من أنواع الربويلتحق به ما،املسجد

بفتح الفاء وكسرها وجهان حكامها القاضي ] 60[هو بفتح اهلمزة وسكون الراء ويقال .فدةربين أَ
،اظ اإلغراءمن ألف.دونكم:لقب احلبشة. ولفظة:وهو،الكسر أشهرنولك.عياض وغريه

."عليكم هبذا اللعب الذي أنتم عليه:وحذف املغرى عليه تقديره
ومحله العلماء .يرقصون:هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء، ومعناه.يزفنون:وقوله"

ألن معظم الروايات إمنا فيها لعبهم ،على التوثب بسالحهم ولعبهم حبراهبم على قريب من هيئة الراقص
.منه بلفظه.اهـ"على موافقة سائر الرواياتهذهولأ. فيتحبراهبم

: )2(نصهما" لألُبي إكمال اإلكمال"ففي ؛ ومجيع من تكلم على مسلم كله سلم االستدالل به
يف غري هذا من ب بسالحهم ولعبهم حبراهبم ليوافق ماثمحله العلماء على التو:النووي.يزفنون:قوله"

.منه بلفظههـا."يلعبون حبراهبم:لفظ
اعرتض النسخ يف كتاب الصالة يف باب "الفتح"وجدت احلافظ يف ؛وبعد كتيب هذا: أقول

حكى ابن التني عن أبي احلسن اللخمي أن اللعب باحلراب ":)3(د، ولفظهجسأصحاب احلراب يف امل
/ [النور}.ترفعيف بيوت أذن ا أن {:بقوله تعاىل؛القرآنأمايف املسجد منسوخ بالقرآن والسنة.

ب بأن احلديث قِّعوتُ.)4(جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم:حبديث؛أما السنة].36
."دعاه، وال عرف التاريخ فيثبت النسخامبا ، وليس فيه وال يف اآلية تصريح)5(ضعيف

.6/184"املنهاج" للنووي )1(
)2(3/43.
)3(1/549.
.عن واثلة بن األسقع750ح 1/247"سنن ابن ماجه" )4(
بأن"املقاصد"يفوتعقبه.لهأصلال:البزارقال: صبيانكممساجدكمجنبوا":1/334قال العجلوني يف "كشف اخلفا")5(

ورفعوخصوماتكم،موبيعكوشراءكم،وجمانينكمصبيانكممساجدكمجنبوا:بلفظرفعهواثلةعنمطوالرواهماجهابن
."ضعيفوسنده.اجلمعيفومجروها،املطاهرأبواهباعلىواختذوا.سيوفكموسل،حدودكموإقامة،أصواتكم
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وكانت عائشة يف املسجد، ،كان خارج املسجد:وحكى بعض املالكية عن مالك أن لعبهم"
أنكر أن عمر:ويف بعضها،ق هذا احلديثح به يف طرصرفإنه خالف ما؛يثبت عن مالكالوهذا 

. "دعهم:فقال له النيب ،عليهم لعبهم يف املسجد
"ا جمرداواللعب باحلراب ليس لعب،الشجعان على مواقع احلروب واالستعداد. بل فيه تدريب

؛الدين وأهلهفما كان من األعمال جيمع منفعةً،نيمجاعة املسلمألمن املسجد موضع: وقال املهلب
ومثله للعالمة العيين يف شرحه . منه بلفظهاهـ."ويف احلديث جواز النظر إىل اللعب املباحجاز فيه.

.)1("عمدة القاري على صحيح البخاري"ـ: مى باملس

:]اجلواب عن دعوى أن رقص احلبشة إمنا كان تدربا على احلرب[

به على جواز الرقص لرقص احلبشة بني يديه صلى ا تعاىل عليه ا استدللتم:فإن قلت
رع بقصد التمرن على الكر والفر. وعلى آله يظهر من كالم مجاعة من العلماء أنه إمنا ش

:اجلواب عليه من وجوه:قلت
ولكن قد وقع استدالل مجاعة من حفاظ -كر هم من كالم من ذوإن فُ-أن ذلك :حدهاأ

كأبي العباس ؛على جواز رقص الصوفية املعروف-] 61[أيضا -ديثهموأئمة األعالم حبسالم اإل
املكي، واإلمام ابن حجر،واحلافظ جالل الدين األسيوطي،واإلمام املواق،والقاضي عياض،الغزايل

والشيخ ابن ليون،)2(عرضونبن اوأبي العباس ،واحلافظ أبي العباس أمحد بن يوسف الفاسي
وناهيك هبؤالء جاللة وعلما. ...وغريهم من األكابر...وأبي القاسم ابن خجوالتجييب، 

.وما بعدها6/271)1(
:له كتب، منهان، أمحد بن احلسن بن يوسف، أبو العباس بن عرضون: قاض، من فقهاء املالكية مغربي من أهل شفشاو)2(

و"األعالم" 2/268هـ، له ترمجة يف "سلوة األنفاس"992"، تويف سنة آداب الزواج وتربية الولدان"، و "الوثائقالالئق لعلم"
.1/112للزركلي 
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الكبري مريا حممد األأبي عبد؛شيخ املالكية بالديار املصرية،ويف حاشية خامتة احملققني
طائفة)2(تفذهب؛ن الرقص اختلف فيه الفقهاءإ":)1("املختصر"على "شرح الزرقاني"األزهري على 

،يدوالسهرور،والعماد،احلرمنيإمام:منهم؛وذهبت طائفة إىل اإلباحة،الالقفّ:منهم؛إىل الكراهة
وعليا احلبشة يوم عيد، وأن زيدا وجعفرمن رقص"الصحيح"واحتجوا مبا روته عائشة يف .والغزايل
منها بواسطة. .اهـ"حجلوا

األصغر]:[التمرن على اجلهاد األكرب أوىل منه يف اجلهاد 
قصد التمرن على اجلهاد األصغر الذي نتيجته دخول جنة بأنه على فرض أن رقصهم كان ثانيها:

إذ رآه شيوخ الطريقة الذين .ففي األكرب الذي نتيجته دخول جنة املعارف أحرى وأوىل؛الزخارف
،نفس من الذكرأثقل على الال:د واملعقول أنهاهشكذلك ومن املُ.مجعوا بني الشريعة واحلقيقة

.!كان حقاإال مانه ال يثقل عليهاأجدا، وال شك يثقل عليهاخصوصا بالرقص، فإنه 
املالكي )3(شعليا الشيخ حممد شيخنا أبي عبد؛ويف فتاوى شيخ املالكية بالديار املصرية

اجلسم هزالقومر واغتفَ":نصهنقال عن شيخ مشاخيه العالمة األمري ما"دقائمسائل الع"املصري يف 
منه باللفظ. اهـ."إعانة على ااهدة،بالذكر واإلنشاد

[الرقص بنية التقرب  تعاىل من أعظم القربات]:

)1(2/12.
ذهب".فيف النسخة احلجرية ")2(
ولد بلس الغرب.، من أهل طرااألصلمغربي حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد ا: فقيه، من أعيان املالكية.)3(

"مالكاإلمامفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب ":من تصانيفه، وويل مشيخة املالكية فيه.األزهربالقاهرة وتعلم يف 
حاشية على الشرح الصغري للدردير، "هداية السالك"و،"منح اجلليل على خمتصر خليل"جزآن، وهو جمموع فتاويه، و

.6/19ركلي ....انظر "األعالم" للزجزآن
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قصد حبيث لو فعله من قصد به فهو ي،تقدم أن الرقص له أصول من الكتاب والسنةثالثها:
تعاىل كان من أفضل القر سراج "حتى نص اإلمام الشعراني يف ،اتبات وأعظم املثوبالتقرب إىل ا

. !عمارة واحدة بشروطها وآداهبا تقوم مقام رياضة ثالثني سنة بصيامها وقيامها:على أن" املريدين
ا تكلم على آداب ملَّ،بن عرضوناويف "مقنع احملتاج" للعالمة أبي العباس سيدي أمحد بن احلسن 

لوارد سكوته باختياره بعد الذكر متلقيا :وهو،يف األدب السابع عشر،لقهالذاكر ونتائج حلعلهكرالذ
،عمره ااهدة والرياضة يف ثالثني سنةتُه يف حلظة ما الر له وجودعملعله ي":نصهقال ما،يرد عليه

ذكره ما؛هذا] 62[فعلى . .اهـ"قاله الشيخ أبو يعقوب سيدي يوسف العجمي رمحه ا تعاىل
.ألئمة الطريق الذين قبلهالشعراني مسبوق به

محد بناني أأبو العباس سيدي ؛املسن العابد اخلاشعاحملدث،وقد أخربني شيخ اجلماعة
،ال جيده يف عبادة ا تعاىل ثالثني سنةيف العمارة ماجِدنه كان يِأ- رمحه ا تعاىل-التجاني 

.وهذه طريق الوجدان والذوق
ــوم ير    ــراب القــــ ــم شــــ ــن ذاق طعــــ ــهفمــــ ومـــــــــن دراه غـــــــــدا بـــــــــالروح يشـــــــــريه   ويــــ

عمارة واحدة تعدل بعبادة :على أنونص شيخ املشايخ موالي العربي الدرقاوي رضي ا عنه
.كما يف رسائله.سبعني سنة

)1(فاأهنا تعدل آال:محد التجاني رضي ا عنه علىأونص الشيخ األشهر أبو العباس سيدي 

من السنني.
،بن عمر القناوي املصرييلشيخه الويل العارف عل"س اليمانيفَالن"وملا ترجم صاحب 

قال ،رف يف الطريقة اخللوتية من الرقص واإلنشاد وغريهعووصف حلقة الذكر عنده على مقتضى ما
سيد ا بن عمر اخلليل قال: كنت يف حضرة الذكر مع  السيدي العالمة عبديلولقد ذكر":نصهما

املذكور وقت السُر، فذُحتسرته ام،كنت أشاهد معهفوقع يف قليب من النور ما،عز وجلكر ا
اجلدران من بيوت اجلريان وغريهم. 

.يف النسخة املعتمدة "آالف")1(
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[من القواعد: البيان عند ورود احلاجة]:
،إطالق الشارع وعموم إقراره صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آلهنأن هذا غفلة عرابعها:

ألنه صلى ا تعاىل ،عاىل عليه وسلم وعلى آله ذلك لنبههم على ذلكألنه لو كان مراده صلى ا ت
عليه وسلم وعلى آله كان يعلم من أمته أهنم يقتدون به يف أفعاله وأقواله وتقريراته، ألن ا تعاىل 

أمرهم بذلك.
وحيث سكت عن ذلك صلى ا ،أخذا من قضية احلبشة،مشروعية الرقص:ومن مجلة ذلك

.مسلَّمغريديقا أن ذلك النوسلم وعلى آله ومل ينبه عليه، علمتعاىل عليه
د ذكر أحوال الرقص من حجل ، بع"بوارق اإلملاع"وقد قال اإلمام الكبري أبو العباس الغزايل يف 

قلتم جبواز مفل،ا جواز احلجلسلمن:فإن قال املنكر: "نصهماعلي وجعفر رضي ا عنهما،
دل على ؛وذلك أن الشيء املطلق إذا جاز بعضه ومل يرد النهي عن الباقيقلنا:.التكثري منه؟

وأنزلنا إليك {:لقوله تعاىل،بيانهلوجب على النيب ؛لو كان البعض اآلخر على احلرمةذجوازه، إ
وملا مل يتعرض ،لوجب عليه بيانه؛فلو كان التكثري حراما].44/[النحل}.الذكر لتبني للناس

.منهاهـ."لى إباحتهدل ع؛لذلك
أكابر الصحابة اعرتضوا قولة سيدتنا :على أن)1("الفتوحات املكية"وقد نص الشيخ األكرب يف 

مالو علم ":]63[عائشة الصديقة رضي ا تعاىل عنها يف حق خروج النساء إىل املساجد
أنه :مبا حاصله..."وجاخلرمن ن ملنعه؛أحدثه النساء بعده صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله

ّعلم األولني واآلخرين بال شك والعل لو ":فال يقال فيه؛وإذا كان كذلك،ريبمه ا
.فانظره...!"علم

رده احلافظ ابن حجر يف ؛وملا متسك بعضهم بقول عائشة يف منع النساء من اخلروج مطلقا
.ملنع"..."لو رأى:فقالت،ن ظنتهد بناء على ظعلقت احلكم على شرط مل يوج:هنابأ)2("الفتح"
)1(7/122

)2(2/349.
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سيقع منهن فلم مينعهن. نعم قد علم ا ما:وأيضا.فاستمر احلكم."فيمنعرمل ي": فيقال هلا
يف بيوهتن أوىل. صالهتن

ويذكرون امسه الشريف]:[احلبشة كانوا يرقصون فرحا بالنيب 
:بدليل قوهلم،ان فرحا بالنيب لإلمام أمحد أن رقصهم ك)1(قد تقدم عن املسندخامسها:

."حممد عبد صاحل"
كانت احلبشة يزفنون بني يدي رسول ا صلى ا تعاىل عليه وسلم ": ولفظه عن أنس قال

."وعلى آله ويرقصون ويقولون: حممد عبد صاحل
أيضا عن )2("املسند"وعلى آله من سفر. ففي وهذه كانت عادهتم خصوصا عند قدومه 

لعب احلبشة لقدومه ؛ا صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آلهرسولُملا قدم املدينةَ": نس قالأ
."حبراهبم فرحا بذلك

فقدم "قال: ."يقوم غدا عليكم أقوام أرق قلوبا لإلسالم منكم: ")3(وأخرج أيضا مرفوعا
قولون: أبو موسى األشعري، فلما دنوا من املدينة جعلوا يرجتزون وي:منهم؛األشعريون

ــدغــــــــــــــــــــــدا نلقــــــــــــــــــــــى األحبــــــــــــــــــــــة ــهاحممــــــــــــــــــــــــــــــــ وحزبــــــــــــــــــــــــــــــــ
منه بلفظه. ـاه."أول من أحدث املصافحةهمفكانوا،تصافحوا؛فلما أن قدموا

[رد العلماء على احلافظ ابن حجر رده رقص الصوفية، ورجوعه عن الطعن فيهم]:

)1(3/152.
)2(3/161.
)3(3/105.
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نتقد بقي أن احلافظ ابن حجر انتقد على مستنبطي دليل الرقص من حديث احلبشة، وقد ا
نصهولذا ملا نقله العارف الفاسي يف حواشي الصحيح عقبه بقوله ما.الشيوخُه كالم:

يكون مماوغري ذلك يف أوقات السرور…الغناء والرقص والضرب بالدفإباحةُ:"اإلحياء"ويف "
..اهـ"فيه الفرح مشروعا من قدوم غائب وزيارة إخوان ولقائهم واجتماعهم

على أن احلافظ ،على كالم احلافظ الذي أشرنا إليه"لفجر الساطعا"كتبه صاحب وانظر ما
معلوم باحلدة يف باب اإلنكار على الصوفية. 

أن ال:كر أحدا من الصوفيةإذا ذُ،ابن حجردأب"":طبقاته"من تهولذا قال املناوي يف ترمج
..اهـ"يذريبقي وال

دكما أفا،وصار من رؤوس طريقهم،رجع عن ذلك إىل حبهم، واعتقاد خصوصيتهمأنهإال 
مدين [أبي] ملا شرح أبياتا من تائية ابن الفارض وقدم شرحه للشيخ :وذلك أنه. الشعراني] 65[

فكتب على ظهرها:،املصري ليكتب له عليها إجازة
ـــــــــا  بـغَرم قةً وســــــــــرتــر ـــــــ شـم ب  ســــــــــارتــر ــرق ومغـــــــــ ــني مشـــــــــ ــتان بـــــــــ شـــــــــ

وصحب الشيخ ،ثم أذعن،فتنبه ألمر كان عنه غافال":انيقال الشعر.ثم أرسل ذلك للحافظ
العالمة الرحلة الشيخ حممد بوراس الغريسي يف -أيضا -وحكى ذلك ."سيدي مدين إىل أن مات

.رحلته
احذروا من ": عمرهوذلك أن احلافظ كان يقول آخر،فكالمه يف الرقص مما يكون رجع عنه

والباطل عن ،تبعيأنواحلق أحق ،واملتعنت مذموم،املنكر حمرومن إفإنه يوقع يف العثار، و،اإلنكار
."حرم بركتهمأن ي:أقل عقوبة املنكر على الصاحلني": وقال أيضا."هؤالء األئمة قد اندفع

كي ح"قال: )1("حدائقه"ولنختتم هذا املبحث حبكاية ذكرها اإلمام أبو سعيد النيسابوري يف 
كان من أبناء مائة وسبع وعشرين، وكان قد حج على قدميه مثانني -أن العباس العباسي بدمشق 

120ص .)1(
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فأنكر علينا أبو عمر، ،فأخذنا يف الرقص،بتنا ليلة عند أبي عمر الصويف بدمشق:قال-حجة راكبا
. د"نا ونام، فانتبه فزعا مرعوبا وقال: التوبة إىل ا وال أعوتركَ؛فلما أمسكنا

فقال يل: ،د عظيم اخللق وبيده حربةمحلتين عيناي فإذا بأسوقال: .!ما اخلرب؟:قلت له"
وقال يل: تقول ألولياء ا وهم يرقصون إىل ،فوضع احلربة على لساني،سانك. فأخرجتهلرجخأَ

. "!فأنا تائب وكل حاجة لكم مقضية؟.اسكتوا:اجلنة



132

:تشتمل على مھمتین:خاتمة

:والسالم وتروكه من األفعال]ةال[بيان أن تقريراته عليه الصاألوىل: 
ريب وال.وعلى آله وأقواله وتقريراتهأفعاله :أن الشريعة هي:قد تقرر عند أهل األصول
حيث أغرى من فعله ،ره، بل وأمر بهأموعلى آله فإنه تقدم أنه ؛أن الرقص آخر حظه من الثالثة

.)1("دونكم بين أرفدة":من احلبشة بقوله
..اهـ"تدل على األمر بالشيء املشار إليه،من أمساء األفعال:دون": )2("الفتح"قال احلافظ يف

.دملا بع؛وكذا لو ادعى مدع أن الفعل النبوي يدل على ذلك
.وعلى آله فعل الرقص؟ى أنه كيف يدع:فإن قلت

تعاىل وعلى آله عن اإلنكار يعد منه صلى انه قد تقرر عند أهل األصول أن كفه إقلت: 
.عال] ف65[عليه وسلم وعلى آله 

ألنه ،تقريره:ومنها":)3(نصهما".وأفعاله":السنةعقب قول السبكي يف تعريف يلِّحقال املَ
.ونشحوسلمه املُ،اهـ."كف عن اإلنكار، والكف فعل

ىالكف فعل عل:وعبارة الزركشي وأبي زرعة هنا":نصهزاد الكمال ابن أبي شريف ما
.اهـ."ملختارا

.اهـ."ولو كافرا،فالَّكَتقريره م:ومن الفعل":نصهما"نبذته"وقال الربماوي يف 
يقر على تقريره عليه الصالة والسالم وسكوته، إذ ال:ويندرج يف الفعل": وقال السكتاني

.اهـ."باطل

.تقدم خترجيه بتفصيل)1(
.مل أجده يف "الفتح")2(
.من شرح احمللي على "مجع اجلوامع"220ص )3(
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؛الشيءوعلى آله لذلكمنه عن اإلنكار فعلٌٌكفه أنالفحول على وحيث نص هؤالء 
.حسن، وثبت املدعى

:نوباجلملة؛ فهما فعال
هم، وهذا مل يصدر منه عليه الصالة لعب احلبشة ورقص:وهو،صدر من غريه :أحدمها

.والسالم
ه له، وكف نفسه الكرمية عن سكوته على ذلك الفعل وتقرير:وهو،صدر منه فعلٌ:والثاني

النهي عنه وعن إنكاره.
متعلق باآلخر، واملتعلِّق غري املتعلَّق قطعا، وهذا كالم األصوليني، ومرادهم. )1(وأحد الفعلني

وأيضا سكوته عليه السالم يدل على اجلواز، وفعله غري التقرير يدل على الطلب يف اجلملة.

البدنية والعادية: القرب  تعاىل والتشريع لألمة]:[األصل يف أفعاله 
القربة هبا إىل ا تعاىل :البدنية والعادية هواألصل يف أفعاله على أن -أيضا -وقد نصوا 
والتشريع ألمته.

الفعل ارد منه صلى ا تعاىل عليه وسلم :مذهب الشافعي على أن":قال احملقق أبو زرعة
نقله العالمة املناوي على ."يدل على الوجوب:بل قال مجع من أصحابه،بدوعلى آله يدل على الن

.حله جاء يف كُباب ما:يف)2("الشمائل"
ا أمر به إمن:بأنهالعصام عليه واعرتاض،نية الكحلوهذا من أدلة الشافعية على س":ونصه

واألمر بالشيء ينفع .)3(نبت الشعرلو البصر ويفإنه جي:حيث عقب األمر به بقوله،ملصلحة البدن

.يف النسخة املعتمدة "الفعل")1(
مش شرح القاريهبا208) ص 2(
والنسائي يف "الصغرى" 1757ح 4/234والرتمذي يف "سننه" 3878ح 2/401أخرجه أبو داود يف "سننه" )3(

.كلهم عن ابن عباس رضي ا عنه3497ح 2/1175وابن ماجه يف "سننه" 5113ح 8/149
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واألصل يف ، )1(كان يكتحل باإلمثد:أنهأخبارت يف عدة نه ثبأل؛تثبت سنيته يف غري حملهالبدن ال
منه اهـ."ثم نقل كالم أبي زرعة املتقدم.مل يدل دليل على خالفها للقربة والتشريع ماأهن:أفعاله

بلفظه.
ألنه صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله كف عن ؛ن الرقص من قبيل الكفإ؛فاحلاصل

الذي به وأقره، فيدخل يف فعله رمأعلى كونه زيادة،ى آلهوعلإنكاره ملا وقع حبضرته 
ه والوقوف عنده. أمرنا باالقتداء به واتباع

ونص "،اجلامع"من جواب لإلمام العقباني يف أول السفر احلادي عشر يف )2("املعيار"وقد نص يف 
حكم تقريره .ريابلك حتهرتُبحل؛أنك تسمعهلو علمت :وقال أبو موسى للنيب ":املقصود منه

منه بلفظه. اهـ."شرعي
سمع فيه نكري من يوهو التواجد عن وجد، ال": نصهوقد تقدم النقل عن ابن لب أنه قال ما

."الشرع

:[ذكر مجاعة من العلماء واألولياء الذين قالوا جبواز الرقص]املهمة الثانية: 
نصوا على جواز الرقص ] 66[ة ميمة وفحول األربعني من أكابر األأن حنو األ:يتحصل مما تقدم

.وإباحته
ئل عن مجاعة من الصوفية يأكلون س-رضي ا عنه -واحد من أن مالكا ذكره غريماوأما

". أجمانني هم؟"فقال رضي ا عنه: .كثرياويرقصونكثريا ويشربون كثريا

وزَعمالشعروينبِتالْبصريجلُوفَإِنَّهبِالْإِثْمداكْتَحلُواقَالَالنبِيأَنعباسٍابنِعن1679روى الرتمذي يف "سننه ح )1(
أَنبِيالنكَانَتلَةٌلَهكْحلُمكْتَحايكُلَّبِهلَةيثَلَاثَةًلَيفهذثَلَاثَةًهيوفهذيقَالَ.هفابوالْبنابِرٍعنِجابوعروقَالَمأَب

بنعليحدثَنامنصورٍبنِعبادحديثمنإِلَّااللَّفْظهذَاعلَىنَعرِفُهلَاغَرِيبحسنحديثعباسٍابنِحديثعيسى
:َقَالالنبِيعنوجهغَيرِمنروِيوقَدنَحوهمنصورٍبنِادعبعنهارونبنيزِيدحدثَناقَالَايحيىبنومحمدحجرٍ

كُملَيعدبِالْإِثْملُوفَإِنَّهجيرصالْببِتنيورعالش
)2(11/52.
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عنه ؛نكاريإهذا استفهام ":قال اإلمام الشاطيب رمحه ا على السائل أنكرفكأنه رضي ا
وهم يتحاشون عن فعل ذلك :يعين،ذلك الظن السيء هبم، كأنه يقول: هذا إمنا هو من فعل اانني

."جمردا عن وجه حممود حيملهم عليه، ويرغبهم يف ذلك
:ومنهم؛ وأفتوا به،وتقدمت نصوص على أن مجاعة من املالكية واحلنفية قالوا: جيوز الرقص

واإلمام ،لميواإلمام الس،واإلمام البلقيين،بن لباوشيخ الشيوخ أبو سعيد ،"املعيار"صاحب 
،واإلمام الغزايل،وبن خجاوالفقيه سيدي ،والعارف الفاسي،وجالل الدين األسيوطي،النيسابوري

.قيدةواإلمام السنوسي صاحب الع،والغوث أبو مدين،وشارحه آخر احلفاظ بالديار املصرية
وعز الدين ابن ،واحلافظ ابن حجر اهليثمي،والقاضي عياض،واإلمام املواق، التجييبواإلمام

،والقشريي،وابن عبد السالم املقدسي،والبساطي،هرورديالسو،وإمام احلرمني،السالمعبد
واحلافظ أبو ،يواإلمام احلرالّ،"تاريخ اخلميس"وصاحب ،"السرية احللبية"واإلمام احلليب صاحب 
،واإلمام القصار،يوسفسيديووالده،بن القطب سيدي يوسف الفاسياالعباس سيدي أمحد 

."النصيحة"والعالمة ابن زكري على ،فيقيالبلّوالفقيه سيدي أبو الربكات
سيدي أمحد ،حمد بن عبد القادر الفاسيوالعالمة سيدي م واإلمام ،ةببن عجياوالعارف با

والعارف ،الونائيوتلميذهم اإلمام،وشيخهما احلنفي،الدرديروشيخه،األمري املصريو،الشاطيب
ألهنا ؛الرقصنكارإمحى تلك األسطر اليت فيها نه ينبغي أن تُإ": وقال،بن سيدي بونةاسيدي أمحد 

.هم من فحول األئمةوغري"...ضلت كثريا من الناس
.راني وغريه رضي ا عن اجلميعزيادة على اإلمجاع الذي نقله اإلمام الشع

ونعقب ذلك ،ذكرناه من األدلة القرآنية واألحاديث النبوية ونصوص كبار األئمةولنقتصر على ما
:فنقول،خبامتة
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[في شروط وآداب االجتماع على الذكر]:خاتمة

.وآدابروطٌش-"اإلرشاد"كما يف -على الذكر لالجتماع

:ر][شروط االجتماع على الذك
؛ فسبعة:هأما شروط

ملا تدعو إليه الضرورة من ترويح النفس ،لكاصلحا حلال الساالجتماع مأن يكون حالُاألول:
ع منه نم؛عائدا بضرر] 67[وحيث يكون االجتماع .من ثقل ااهدة وتنشيطها ملا وراء ذلك

.!نوع منهمم؛يف رأس مالهحيقدعبوديته، فكل ما:ألن رأس مال السالك؛السالك
هم إىل ورد،، أو من يقوم مقامه يف ضبط أمور اجلميعأن يكون يف حمل االجتماع القدوةالثاني:
من األمر املرغوب االجتماعويصري،ألن األهواء إذا اختلفت صار عنها الفساد والشتات؛نظر واحد

له سبيال حيمل اجلمع عليه الويرسم ،ب عنه من يقوم مقامهإال نَوو،كان؛عنه، فإن حضر القدوة
.هأييف ذلك عن نظره ورخيرج اجلمعيتعداه، وال

[من آداب شيخ احللقة]:تنبيه:
وما،م على هذا الصنف يف الفتح واخلتام أن يفتتح بالتعوذ والبسملة والفاحتةقدمن شأن املُ

يحصل احلضور. ل،وعلى آلهولو سورة اإلخالص، والصالة على النيب ،تيسر من القرآن
واألصوات قد ،خصوصا إذا رأى الذكر قد اشتبك،أال يعجل عليهم يف اخلتم:ومن أدبه

ثم ،أهنم قد أخذوا حظهم من الذكرحتى يعلمإخوانهعلى ربواألشواق قد حتركت. فليص،توافقت
.خيتم حينئذ
،وفيهم ذو حاجة،يشدد عليهم إذا رآهم قد ملوا وغلب عليهم النعاسينبغي أن ال:وأيضا

حممود. باإلخوانفالرفق 
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ينازعونه فيقفون عن السري، وينبغي هلم أن الأن كل من تقدم عليهم يقدمونه، وال:ومن آداهبم
لقوله عليه ؛وأن يوافقوه يف ذكره وال خيالفوه،يتقدموا يف بدء الفواتح وختمها على من قدموه أوال

.)1(وإن جلس فاجلسوا"،فإن قام فقوموا؛م بهعل اإلمام ليؤتَ"إمنا ج: السالم
ن إوليحذر من حب الرئاسة، ف،واخلروج عن النظر،هذه احلالة تنتج سلب اإلرادةأنوال شك 
ا إال هلك.خيالط قلبحب الرئاسة ال

فيقصد معاملة ا عز وجل باالنتظام مع ، ا نافعاقصداالجتماعم بني يدي دقَأن يالثالث:
هم، ومن قصد غري ا يشقى هبم جليسويرى أهنم القوم الذين ال،يرحم هبم:أي،صلحاء إخوانه

،نفعه ا باالجتماع مع أصحابه؛خاب سعيه وضاع عمله، وإذا غلب هذا القصد على باطنه
وأعانه على لزوم األدب معهم.

جار اآلخرة ألن تُ؛هالنوم على تضييع شيء من لوازمه وتقصري يف فرائضيغلبه غلبةُأن الالرابع:
تركه ومال إىل ؛فاسدعارضمن الضياع، فكلما عارض السالك] 68[واهلم ميصونون رؤوس أ

األعلى.
ألن الباطن يالف على مؤالفة الصنف، ؛ جيمعهم طريق واحد،أن يكونوا صفا واحدااخلامس:

تتها مذموم.يشكما أن ما،ما جيمع القلوب حممودف.الصنفعن مؤالفة غريكما ينفر
وال غري ذلك مما ،يعينأن ال ميزجوا ما اجتمعوا عليه من الذكر هلوا وال كالما فيما الالسادس:

طوا الذكر لوخي،بأهل الطريق أن ميزجوا العبادة بالتقصرييدعو إىل الغفلة ويدعوا إىل اخلسران. وقبيح
اآلخرة طالب ، وجتاروخيرجون عن البعد،به القرب)2(نمبا ينالومورةعم ملتصعد صحائفهباللغو. و

الربح.
أكملا عن يتلبسون به من أعمال اخلري صادراستصحاب الطهارة حتى يكون مجيع ماالسابع:

اهليئات وأمجل الصفات.

"وإذا :656ح 1/244خاري"وإذا جلس فاجلسوا" بل ورد يف الب:هذا احلديث رواه اجلماعة يف كتبهم بدون لفظة)1(
عنها.5334ح 5/2142عن عائشة رضي ا عنها، وكذا عند مسلم .صلى جالسا فصلوا جلوسا"

.يف النسخة املعتمدة "ينالوا")2(
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شك أن وال".أذكر اسم ربي على غري طهارةأن: "أكره )1(وعلى آله قالوقد ورد أن النيب 
ستعد له بطهارة الظاهر والباطن.ذكر ا تعاىل أوىل ما ا

:[آداب االجتماع على الذكر]
فأكثر من أن حتصى، وقد عد بعضهم يف ذلك ألف أدب، ؛وأما آداب االجتماع على الذكر

املستعان،هنا سبعة آدابوأذكر وعليه التكالن،وا:
لوة، وألنه حمل املناجاة ملا يف الليل من السر واخل؛العلى الذكر ليأن يكون االجتماعاألول:
يلكانوا قليال من ال{:فقال تعاىل،ومظان اإلجابة والقبول. وقد امتدح ا قوما بذلك،والعبادات

يتحني أن:العبادةكمال ومن ].18، 17/[الذاريات}.يستغفرونهم وباألسحار .يهجعونما
هلا األوقات الفاضلة واألماكن الشريفة.

كسلهم ن النوم بني احلاضرين مما يإر، فوليجاهد نفسه على السه،بني احلاضرينينام أن الالثاني:
أوىل همنزلُف؛يف النوم من نقيض ما اجتمعوا عليه. ومن كان النوم غالبا عليهمع ما،ويذهب بنشاطهم

له، وقد كان بعضهم يستحضر إناءفيه ماءمن ينام.ينضح به وجه
.خوهلمدع فيه بركعتني أو أكثر عند حتية املوضع اتمالثالث:

؛وإال،مذاكرةأوهم بسبيله من ذكر أو صالة انتظم معهم على ما؛ثم إن كان القوم جمتمعني
قدم عليه بعد ذلك من األعمال.ملا ي،بذلك عمارة يف باطنهليهيئتوجه للقبلة ذاكرا يف سبحته 

م املصابيح وويق،شرهبملاملاء لوضوئهم ويقوم بوظائف خدمة القوم، يسقي هلم خديمالرابع:
ويصلح النعال. )2(ماطوخيدم الس]،69[ويصلح شأهنا طول الليل

.مل أقف عليه)1(
، واملقصود: بساط األكل.7/322اجلماعة من الناس كما يف "اللسان" :السماط)2(
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؛فقد فاز بالسيادة؛نه القدوة لذلك ممن فيه أهلية، فإذا عينه خدمياين عيكون اخلديم إال موال
ويوجبوا له واجبه، فقد ،هقَّحوينبغي أن حيفظ اجلمع، )1(اجلماعة سيدها"خديم" :لقول النيب 

.!أثبت له صاحب النبوءة السيادة
األدب مع ربه ومع اجلمع.التزاماخلامس:

يظهر عليه من األحوال إال ماحتى ال،فالتزام الوقار والسكون حال الذكر؛أما أدبه مع ربه
ينبغي أن يبقى يف مكانه، فال؛إذا كان كالسعال الدائم مثالأما.يدومكالعطاس وحنوه مما ال،يغلبه

حضر.؛فإذا عويف
ختلو من فإن أكثر األحوال ال؛ن تظهر عليه حركة مشوبة هبوى نفسويستحفظ السالك من أ

شائبة.
ملا فيها من التالعب، ،فإن جالل املذكور ينايف األحوال املمتزجة؛وليلزم التوقري حال الذكر

ويعطي الذكر حقه من ،وليتأدب يف املناجاة،حملاضرةكرم افلي،وليعلم أنه بني يديه عز وجل يناجيه
.األدب والسكون

يشرب يزامحه والحد منهم كالمه، والأيقطع على فال يتخطى رقاهبم، وال؛إخوانهوأما أدبه مع 
، الظن، ولري صغري القوم كبريا فيتربك هبم وينتفع مبجالستهمم يسيء بأحد منهاملاء قبل من طلبه، وال

وال،حد منهم فضالأيرى لنفسه على وال،الزيادة ويتقوى املدد، فتحصل له م يف قلبه حرمتهمويعظ
يوثر نفسحد منهم.أرافق احملل على ه بشيء من م

وجيلسون بعدما يتوضأ من له حاجة إىل ،أن يتصافحوا ويسلموا بعضهم على بعضالسادس:
ويهللون بكيفيات خمتلفات ،ر بسورة من القرآنثم يفتتحون الذك،ويشرب من له حاجة إليه،الوضوء

متوافقة ،خفاء واجلهرإلهم الذكر توسطا مابني اتنشيطا للنفس دفعا لدواعي السآمة، وليكن إيراد
،حتى يتحقق معناه،همأعينمه لرقْشاخصة،ائلة يف معناه أفكارهمج،حاضرة قلوهبم،أصواهتم

ويبلغ الشوق منتهاه. 

ومل أقف على .. بلفظ: "سيد القوم خادمهم"عن عقبة بن عامر رفعه"آداب الصحبة"ن السلمي يف رواه أبو عبد الرمح)1(
.اللفظ الذي أورده به املؤلف رمحه ا
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واملد والرتتيل، وليقيموا على ذلك مقدارا ،وسطا بني االستعجال والتطويلمتوليكن الذكر
ثم ليدع،وليختموا بالصالة على النيب صلى ا تعاىل عليه وسلم وعلى آله،حبسب قوة احلاضرين

هم هبمته.وميدهمإمامهلم 
ذ عن شيخه من مبا اختسبحته كل واحدلْيدر و،توجهوا إىل القبلة؛فإذا فرغوا من الذكر

األذكار.
يفرتقون كانوا ال:وقد ورد يف وصف الصحابة أهنم،أن يكون هلم مساط جيتمعون عليهالسابع:

. )1(ذواقإال عن
أ:ذلك] 70[يعملونه يف ن أحسن ماومعليه من الطعامن يأتي كل أحد مبا عنده وخيف،

حتى ال،الفقراءبه رسأحمال جيمع فيه ماويرفعه للخديم على خفية من سائر القوم، فيجعل اخلديم
يتيسر تفي من ملوخي،لة التنافسولتذهب عنهم ع،حد فيما جاء به من قليل أو كثريأيعلم أحد حبال 

.املؤنة يف ذلك على صاحب املنزلرفعتُله شيء، ول
الثلث :الثةقسمها على ث؛فإذا أكلوا وفضلت فضلة،مده اخلديم إليهم؛فإذا كان وقت السماط

.حاهلموقسم الثلثني على ضعفاء اجلمع حبسب،لصاحب املنزل على وجه الربكة

:]الذاكرين[مقامات فصل: 
فالسالكون فيه باعتبار املقامات ثالثة: ؛االجتماع على الذكرتبني سبيل وإذا 

دة وترييضها وربط نفسه بااه،فهو آخذ يف تقويم نفسه وإصالح حاله،رجل متعلق بالبداية-
استدامة اخللوة واحملافظة على أعمال السر :فهذا أصلح األحوال له،بإخراجها عن مألوفاهتا

يعود عليه بالفتور، ويفضي به فهذا يكره أن يعوض عن حاله هذا ما،واالنقطاع وااهدة وترك اهلوى
إىل ضعف العزم وامليل به إىل الراحة. 

.2/145"شعب اإلميان")1(
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خناق من مكابدة اخللوة وقهر النفس، ورمبا خيف عليهفهو يف،ااهدةضغطته ورجل أ-
، ومهما ويعترب بشيء مما تسرتيح له النفس،على نفسهحورفهذا يستحب أن ي،السآمة واالنقطاع

.فال يعدل عنها إىل مباح؛وجد الرتويح هلا يف طاعة
ته، وخلوته ، فسره وعالنينه من أسرار حقائق التوحيدورجل بلغ النهاية حتى امتأل باط-

فهذا مباح له ،فهو ينفق منه على كل حال،على باطنهوخلطته سواء، الستيالء سلطان التوحيد
.االجتماع ملا ذكر

كل صنف منهم أن يعلم مبا خيص بفحس،وقد يتفق اجتماع األصناف الثالثة لذكر اجلهر وحنوه
جوازا أو استحبابا. أومنعا ،حاله مما ورد عليه أو صدر عنه

فصل: [آداب الذكر عشرون]:
عشرين أدبا:فاعلم أن القوم قد عدوا للذكر؛وإذا تقرر أدب االجتماع على الذكر

:فهي؛ ما اخلمسة اليت تكون قبل الشروع يف الذكرأ
أن كل :يعين قوال وفعال وإرادة، ومعنى ذلكالترك ما:وحقيقتها عند القوم؛التوبة النصوح-
من ادعى التوبة وهو مييل إىل شهوة "قال ذو النون املصري: فليرتكه.؛د يف طريقهيزيد باملريشيء ال

."!فهو كاذب؛من شهوات الدنيا
وتعطري ثيابه بالبخور وأنواع الطيب.،ثانيها: الطهارة-
القلب.يف الذكر ومجعيةُالصدقُ] 71[ليحصل له بذلك ؛ثالثها: السكوت والسكون-
بأن يشخصه بني عينيه، ،لبه قبل شروعه يف الذكر من مهة شيخهرابعها: أن يستمد بق-

فيكون رفيقه يف السري، ويستمد من مهته. 
-خامسها: أن يرى استمداده حقيقةًه من شيخه هو استمداد من رسول األنه واسطة ؛

بينه وبينه.
وأما اإلثنا عشر اليت تكون حال الذكر: 
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اهر.طعلى مكان ،كبتيه كجلوس التشهد يف الصالةفاألول: اجللوس جاثيا على ر-
،ه للقبلةيكون جلوسأنب حيه مع سدل الكمني، واستُذه على فختيالثاني: أن يضع راح-

حتلقوا.؛فإن كانوا مجاعة،وهذا إذا كان وحده
-الثالث: أن يب جملس الذكر بالرائحة الطيبة.طي
-يلبس إال ما أدركه من كسب طيب وليس فيه هني.الل أصال وفرعا، فالاحلالرابع: لباس
اخلامس: اختيار املوضع احملفوظ من الريح.-
-العينني لكي تسد طرق احلواس الظاهرة، وبسدها تفتح طرق احلواس السادس: تغميض
لتحصل ؛فتح العينني أوىلف؛الإو،ش على املريدعسى أن يشووهذا إن كان يف الس ما،الباطنة

معية على كل حال.اجل
-السابع: أن يخِّشىل إألن املريد يرتقى به ؛الذكر بني عينيه، وهذا من أكمل اآلدابص حروف

.!مقام املراقبة
يف الذكر حتى يستوي عنده السر والعالنية.الثامن: الصدقُ-
مقام يوصل املريد إىلتصفية العمل من كل شوب، واإلخالص:وهو،التاسع: اإلخالص فيه-
يقية.الصد

يوجد يف فإن هلا عند العارفني تأثريا ال؛إله إال ا""ال:العاشر: أن خيتار من صيغ الذكر-
ريها من األذكار.غ

احلادي عشر: استحضار معاني الذكر بقلبه على اختالف درجات مقاصد مشاهد -
ليعلمه كيف ق؛واذمن األى إليهض على شيخه كل شيء ترقّالذاكرين، وجيب على املريد أن يعرِ

يتلقى ذلك.
-كل موجود حالَالثاني عشر: نفيغيور سبحانه، فا حيب أن الالذكر من القلب سوى ا

يرى يف قلب عبده املؤمن غريعدوا من األدب ما؛خال يف تربية املريد وترقيتهه، ولوال أن للشيخ مد
استحضارعن القلبسوى اكل ماه، وإمنا شرطوا نفي ليحصل التأثري بالذكر، وتظهر النتيجة ؛
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كما .ه فيهبمتكن ح؛سوى ا احملبوبماعكان خاليا ألن القلب إذا ؛وتسري إىل مجيع األعضاء
أشار إليه قول القائل:

ــوى   ــل أن أعــــــرف اهلــــ ــا قبــــ ــا أتــــــاني هواهــــ ـــــــــا فتمكنــــــــ ـــــــــا خاليـ فصــــــــــادف قلبـ
ميلة ] 72[لتهم مي،م، متصلة أكتافهم، جاثني على ركبهمتتوافق أصواهتأنويتعني يف ذكر اجلهر 

للمحبة. يف التأثري، وسببألن ذلك أبلغُ؛واحدة كاجلسد الواحد
}.إن ا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص{:قال موالنا العظيم

ألنه ؛فقد أساء مع إخوانه؛فإن مل يرجع.أن يرجع إىل موافقتهم؛، وإذا خالف أحدهم]4/[الصف
واحدة. وينبغي أن ينضموا هم ميلةًحيصل هلم احلظ التام إال إذا توافقت منهم األصوات وكانت ميلتُال

لئال يدخل الشيطان بينهم. ؛إىل بعضهم
:رالثالثة آداب اليت تكون عقب الذكوأما

سر وهلذا السكتة": قال اإلمام الغزايل رضي ا عنه،فأوهلا: أن يسكت إذا سكت-
،بأن يستحضر أن احلق تعاىل مطلع عليه، وأنه بني يديه؛وينبغي للمريد أن يراعي آداهباكبري". 

فيعمر وجوده يف تلك اللحظة أكثر فلعله يرد عليه وارد.وخيشع وحيضر مع قلبه مرتقبا لوارد الذكر
تعاىلوأ،فيصري صابرا؛صربمما تعمره الرياضة، فإذا ورد عليه وارد فيصري ؛وارد اخلوف من ا

.خاشعا
إذا قام الوجود حبيثم ويصريفيه حتى يستحكالتمهل فيجب عليه؛فإذا كان وارد صرب

بنفخة ناموسة.يتحرك اجلبل مل تتحرك فيه شعرة كما الباألذى
الذي بذلك املقامحيصل له حتققفإنه ال؛ما إذا مل يرتقب حصول شيء من ذلكفوهذا خبال

فإن مل يكن عند الذكر له ]،60/[التوبة}.إمنا الصدقات للفقراء واملساكني{:أتى به. قال تعاىل
.ربهأمل ينل ؛طلبإىل مااضطرارواشتياق 
سه مرارا بقدر ثالثة أنفاس إىل سبعة أو أكثر حتى يدور الوارد مع عوامله نفْمزأن ي:وثانيها-

ب احلجيف تنوير البصرية وكشفألنه أسرع؛على وجوبهأمجع القوما البابحبسب قوة عزمه. وهذ
وقطع خواطر النفس والشيطان.
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-وهيمانا وشوقا إىل املطلوب الذي حرقةًثالثها: منع شرب املاء عقب الذكر، فإن الذكر يورث
املاء يطفيء تلك احلرارة. هو املقصود األعظم من الذكر، وشرب

.!فإن نتيجة الذكر إمنا تظهر منها؛ى هذه الثالثة آدابفليحرص الذاكر عل
يف -رضي ا عنه -رأيت الشيخ سيدي حممد الشناوي ": النفحات القدسية""قال يف 

فهو كذكر ؛أصحابك حتى يثمر فيهم الذكر، فإن الذكر إذا مل يكن معه أدبأَدبفقال: ،املنام
."نه ممن سبق له الشقاءأل؛لصاحبهيقرتَال؛الشيطان  عز وجل

بشيء منها، فإن لُّخيأن يقوم هبذه اآلداب مجيعها، وال؛فينبغي ملن أراد أن تظهر له مثرة ذلك
تظهر بدوهنا. فائدة الذكر ال

ملا عليه الصوفية رضوان ا تعاىل عليهم. نصرة،قصدنا مجعه يف هذا التقييدآخر مااوهذ
:صرته تعاىلن نُوم]،7/[حممد}.ا ا ينصركم ويثبت أقدامهمتنصرو] 73[إن {:قال تعاىل

.نصرة أوليائه رضوان ا تعاىل عليهم
وعدتنا على رسلك والربنا وآتنا ما{ن يثبت أقدامنا، بألنا، وهوقد وعد ا تعاىل بنصر

}.هخملف وعده رسلفال حتسنب ا{:وقال.}ختلف امليعادزنا يوم القيامة إنك الخت
].47/[إبراهيم

جباه سيد .ونفع به املسلمني.صد به وجه ا تعاىلوالذي قُ.جعله ا من العمل املربور
سبحان ربك رب العزة وعلى آله وأصحابه أمجعني.عليه صلى ا تعاىل وسلم .األولني واآلخرين

م على شفيع املذنبني وعلى عما يصون وسالم على املرسلني واحلمد  رب العاملني.والصالة والسال
تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ربنا المن أرسله ا رمحة للعاملني، وعلى آله وأصحابه أمجعني. {

}. لنا من أمرنا رشداوهيئربنا آتنا من لدنك رمحة }. {لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب
أزواجناربنا هب لنا من }. {رحسنة وقنا عذاب النااآلخرةربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف {

رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع }. {واجعلنا للمتقني إماماأعنيوذرياتنا قرة 
والدي ربنا اغفر يل ول}. {رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء}. {الدعاء

احلمد  رب العاملني.:وآخر دعوانا أن}. وللمومنني يوم يقوم احلساب
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تقاریظ العلماء لكتاب "نجوم المھتدین"

ووقف أئمة العلم وشيوخه حباضرة ،على حسنه من مزيدالذي ما،ف الفريدل هذا املؤلَّملا كم
.طابقةمن نصوصه ومقاصده للشريعةأب،كتب عليه مجاعة منهم بالتصحيح واملوافقة والشهادة؛ فاس

)1([تقريظ العالمة سيدي أمحد بن حممد بن اخلياط]

،احملقق املشاركالعالمةُ:وأكثرهم تلميذا وخترجيا،أكرب الفقهاء بفاس اليوم سنا:فأوهلم وأوالهم
فكتب ما.أدام ا النفع به،بن اخلياط احلسيناسيدي أمحد بن حممد ؛سنالصويف املُ،شيخ الشيوخ

نصه:

حبه وسلموصلى ا على سيدنا حممد وآله وصبسم ا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على ،ومقرب من أطاعه وشكره،وناصر من نصره،احلمد  ذاكر من ذكره

وأصحابه ،وعلى آله الطيبني األطهرين، سيدنا وموالنا حممد خري من باهلدى ودين احلق أرسله] 74[
من اقتفى أثره.وكلِّ،اهلداة املهتدين

أبو(اخلياطبابناملعروفالفاسي،فتحاحممدبنالعربيبناهلاديعبدبنعمربنحممدبنمحدأ)1(
، وبلغ والبيانوالفقه،،واألصلينيوالفرائض،واحلساب،واحلديث،كالتصوف،العلوممنأنواعيفمشاركملعا، )العباس

ودفن،1343رمضان12يفوتويف،1252شعبانمنتصفيفولد.مرتبة شيخ اجلماعة يف فاس يف وقته
يفالفاسيالقادرعبدبنحممدالسعاداتأبيشرحعلىحاشية: احلديثيفالتصانيفمنله.فاسمنبالرميلة

شرحعلىحاشيةفهارس،ثالثةاملوطأ،يفاملوجودةاألربعةاألحاديثيفالرهونيأبياتعلىشرحواملصطلح،
و"فهرس الفهارس" 33- 32و"سل النصال" ص2/437... انظر "إحتاف املطالع" املختصرفرائضعلىاخلرشي

99لعبد احلفيظ الفاسي ص 3معجم الشيوخ3و1/250ألعالم" ، و"ا436، و"شجرة النور الزكية" ص1/387
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بن اخلياط اأمحد بن حممد ؛ف بالعجز والقصور والتقصرياملعرت،العبد الفقري:فيقول كاتبه؛وبعد
:وسرت عيوبه،غفر ا ذنوبه،احلسين

الفقيه العالمة احملدث ،الشريف األجل املاجد األكمل،ده األخ يف ايقَقد وقفت على ما
مد سيدي أبو حم؛الفخيمةواألخالق اجلميلة،ذو الشمائل الكرمية،الشيخ املربي الناصح،الصاحل

أبي عبد ا سيدي حممد ؛ذي الزاوية والضريح الواضح،بن الشيخ املربي الناصحاعبد الكبري 
يف بيان ما،مل يهمنا أمجعنيوماأمهناوكفانا ما ،كان ا يل وله وللمسلمني،الكتاني اإلدريسي احلسين

من الشاذلية ،ون عديدةيشهد ملا اصطلح عليه السادات الصوفية رضي ا تعاىل عنهم منذ قر
،من اجتماعهم وعقدهم حلق الذكر على الوجه املعروف بينهم،وغريهم...امية وفروعهواخللوت
،يؤيد ذلك من الكتاب والسنةوذكر ما،هو بينهم مألوفورقص من يرقص منهم على مادهموإنشا

صرهتم يف ترك إذ نُ؛ألنفسهمينتصرون وإن كانوا هم ال،واالنتصار للقوم والذب عنهم،ونصوص األئمة
كما قال قائلهم:.االنتصار

ــاح  ـــــــــــــه ترتــــــــــــ ــالغرام، وبثـَّ ـــــــــــــح بــــــــــــ بـ
ـــــذول، فــــــإن إلـــــــ  واصــــــرب علــــــى لــــــوم العـ

ــاح   ــا عليــــــك جنــــ ــواك، فمــــ ــرح هــــ واشــــ
ـــــــن املَلــــــــوم ســــــــالح  الســــــــالح مـ ـــــــــقاء

:"الطبقات"ته منيقول كما يف ترمج-رضي ا عنه -يل ذوقد كان الشيخ أبو احلسن الشا
تشتغل مبن ال": العطائية"احلكم"ويف ."فهو والرتاب سواء؛ا انتصر الفقري لنفسه وأجاب عنهاإذ"

اهـ."واشتغل با يرده عنك،يؤذيك
وترك ،هنمأكما هو ش،ر عليهماإلعراض عن املنك:هو؛النسبة الربانيةفالالئق بالفقراء أهلِ

وحمبة ،بشعائر االنتساب رغما للنفس والشيطانهرهم بصدده، والتظاااللتفات إليه واإلقبال على ما
.)1(يف ا تعاىل

حديث الكاتب هنا إمنا هو عن املريدين والفقراء، أما الشيوخ املربني، وكبار العارفني، فمازالوا يذبون عن حياض الشريعة، )1(
واملعارف اإلهلية جيال وراء جيل، كاإلمام املؤلف الشيخ عبد الكبري الكتاني قدس سره.



147

ال،وفحول أئمة،أئمة كبار جلةولكن قد أقام ا تعاىل هلم من انتصر هلم وذب عنهم من 
حمبةً،حصون عدة، فألفوا يف ذلك تآليف عديدةييف ا،وغريةعلى أهل نسبة ا،ضا وتعر

لنفحات رمحة ا.
حسبما تصفحته مجلة -، فهو املبارك العديم النظري يف بابه،هذا التأليف اجلليل:ومن ذلك

يف استيفاء احلجج بالغا،امليدانمتسع،س األصول واملبانيمؤسَ،يحيح املعانصكتاب-مجلة 
بشروط االجتماع وآدابه الكثرية ] 75[خمتتما ،يدةفعة مفمفتتحا مبقدمات نا،والبيان

باحلق الواضح يف معلنةً،حق البابني، موفية  نافعةحبول ا،فكان رسالة جامعة دافعة...يدةالعد
لفظه من خطه.اهـ . العاملنيبواحلمد  رونفع به الفريقني. آمني.،اجلهتني، تقبل ا عمله

[تقريظ العالمة سيدي عبد السالم العمراني]
سيدي عبد؛املشارك املفيت الربكة،ملؤلف املدرسا،الفقيه العالمة-أيضا -ه ظرقوممن 

نصه:قال ما.اللجائيالسالم بن أمحد العمراني احلسين
احلمد  رب العاملني الذي جعل ،وصلى ا على سيدنا حممد وآله،بسم ا الرمحن الرحيم

من الباطل باحلجج مميزين له ، وجعل منهم ناصرين له بألسنتهم وأقالمهم،للحق يف كل زمن عارفني
والرباهني.

    معانـــــــــد إن احلـــــــق ال خيفـــــــى علـــــــى ذي بصـــــــرية م خـــــــــالفعـــــــــدوإن هـــــــــو مل ي
إىل فناء الدنيا وإىل أن يكون،ه من التبديل والتغيريفظت شريعتُونصلي ونسلم على من ح

ذهب احلق وأأشرق نورما،صلى ا عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته.املصريللمحشر
يقابل من له بسالح ،من أنكر األشياء مستدال مبا مل  يتأمله فهو أعزلم حججا لقأُو، ظلمة الباطل

يقاتل:
ــد مفتـــــــــــــــــون  مـــــــــــن أنكـــــــــــر األشـــــــــــياء دون تـــــــــــدبر  ــلٍ؛ فمعانـــــــــــــــ وتأمـــــــــــــــ
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الذي ،تأليف العالمة الربكة،هذه الورقة وفيما قبلهمحول ث عنه يففإن التأليف احملد؛ وبعد
؛املربيالشيخ،بن الويل الصاحلاسيدي عبد الكبري ؛قنوا فضله الشريفيه الطيبة وتناس أخالقَالرأى 

صاعقة العلوم اإلمام كأنه يف بابه تأليفاألنقال،ئمة مناألأكثر فيه عن ،سيدي حممد الكتاني احلسين
.ابن رحال
يف معنى ذلك، فهو وما،مجع من األحاديث وكالم أهل التفسريله من تأليف، ما أحسن مافيا

يف بابه ليس له نظري.
صحيح من بيت،وكمال اآلداب،ان املروءة واحلياءبي بلَبمن رصنيعوهو من ؛وكيف ال

حسابأهله أحسن األالنسب الشريف، يتوارث،ر منه مامل يهد من الصبيان، من اللعب مع ع
ثم اشتغل بطلب ،نآأبيه من يعلمه الكتاب العزيز القراألتراب واألقران، بل جاءه مبجرد متييزه لزاوية

العلم الشريف. 
،ةيضره مفكانت أطوار،والقيام مع والده باألسحار،يناسبه من األذكاروكل هذا مع ما

اس يف احلواضر والبوادي بال وأقبلت عليه الن،وأحواله كلها تابعة للطرق الشرعية. فكثرت له األتباع
من قال:] 76[نأحسولقد. دفاع

ــه   ــا إن رأيتَــــــــ ــري مــــــــ ــى للخــــــــ ــد   ورج الفتــــــــ ــزال يزيـــــ ــريا ال يـــــ ــري خـــــ ــى الصـــــ علـــــ
ومن قال: 

ــئا   ــيادة ناشـــــــ ــه الســـــــ ــرء أعيتـــــــ ــري   إذا الكـــــــ ــه عســـــــــ ــال عليـــــــــ ــا كهـــــــــ فمبلغهـــــــــ
بارك ا تعاىل لنا وله يف العمر وأطال حياته باخلريات، ،باخلرياتعمر أوقاتهي تعاىل فهو نفعنا ا

السيد عبد الواحد بناني رمحه ا تعاىل يف أول ؛اضل الربكة ذا الكراماتالفد كنت سألتوق
كن الصيب على دمياني كما يإعلى : "أُدكِّنحلقة الذكر، فقال يل رمحه امعرفيت له عن الرقص يف 

".لوحه يف املكتب
فتحا–حمد سيدي م؛اسآخر قضاة العدل بف،الويل الصاحل،ثم جالست مرة الشريف العالمة

له فذكرت،لشيخ أبي سامل العياشي نفعنا ا تعاىل بهبزاوية ا،عبد الرمحن العلوي املدغريبن ا-
فتعجب من حسنها، وصار يقول يل: "كيف قال لك، كيف قال ،مقالة سيدي عبد الواحد املذكور
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إن هذا الطريق هي ؛با: "ميانا ويقول يلأحيلف يل لك؟". وكان سيدي عبد الواحد املذكور 
، يريد ميالني"ة سيدي عبد الرمحن الشريف العمرانيوهي طريق،طريق موالنا عبد القادر اجليالني

.رمحه ا تعاىل،ألن النفوس تنقاد لطريقة أهلها؛للذكر والرقص
أسلم على وأصلي و،أو طغى به القلم،زل به القدماممستغفر ا تعاىل أو، على هذاقتصرأو

.،االبتداء واالختتاممن بالصالة عليه حيسن،نبيه لبنة التمام
غفر ا تعاىل ،عبد السالم بن أمحد احلسين العمراني اإلدريسي:قال هذا املقيد وكتبه بيمناه

،طالبا منه أن يدعو يل وملؤلفها وألحبائه وأتباعه،مسلما على من يطالع الرسالة املذكورة،جناهله ما
.ويسرت اجلميع بسرته اجلميل يف دنياه وأخراه

}،واحلمد  رب العاملني.وسالم على املرسلني.سبحان ربك رب العزة عما يصفون{
ثاني وعشرين ربيع الثاني االثننيوحسبنا ا ونعم الوكيل. وقد مت تسويد هذه السطور يف ضحى يوم 

ه باختصار كثري.من خطاهـ هـ واحلمد  رب العاملني.1331عام 

)1([تقريظ العالمة سيدي حممد بن عبد القادر ابن سودة]

القاضي املدرس سيدي حممد بن عبد ؛سليل اد،الفقيه العالمة املفيت:ه أيضاظرقوممن 
نصه:فكتب ما.ودةالقادر ابن س

لل ح)2(]78[بته وخلع عليهم من أردية حم،ه مالبس األنوار والضياءءاحلمد  الذي ألبس أوليا
.ر وصنعاءجلل هتبها على حقد علت ر،والصفاءةاملصافا

العالمة الفقيه القاضي، أبو عبد ا. توىل القضاء بطنجة وفاس اجلديد مدة، ومحدت سريته، ودرس ونفع وانتفع به خلق، )1(
، ودفن 1338وتصدر لإلفتاء فأفاد وأجاد. وكان يكثر من تدريس صحيح البخاري، وله حاشية عليه. تويف بفاس عام 

)، 426/ 2صاحب "إحتاف املطالع" و"سل النصال". انظرمها تباعا: (ة الشيخ ابن عباد رضي ا عنه. وهو جد بروض
)19(.

كذا الرتقيم هنا يف األصل، وهناك بعض اضطراب يف الرتقيم أثبتناه كما هو.)2(
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وقياما وقعودا يف حال السراء والضراء، وأهلمهم ،ال إله إال هو أقام األحباب خلدمته باألذكار
أغرق جناهنم يف و،يف هيامههيمهم ،حيزهنم الفزع األكرب عند اللقاءفيها شكره على الدوام، ال

.هم باآلالءرغمو،غرامه
وأسأله التوفيق ،أمحده محد معرتف بنواله، وأشكره شكر عاجز عن الثناء الواجب لعظمه

واحلفظ والرضا.
والرسول ، أن يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا حممد النيب العظيم-جل جالله -وأسأله 

.)1("ن مل يهتز عند ذكر احلبيبليس بكريم م":وو التقريبذالقائل فيما ذكره األئمة ،الكريم
صالة وسالما دائمني متالزمني ما،وصحابته وعرتته وقرابته،صلى ا وسلم عليه وعلى آله

يف العوامل والبحر واألرض والغيب والسماء. حترك أو سكن ما
ة يف دالئل االجتماع للذكر على طريق.جنوم املهتدين"ـ: فقد طالعت الكتاب املسمى ب؛ بعدأما

بعض املطالعة، وراجعت ،"ال إله إال ا"أهليف الذب عن ،يف النصرة ألهل ا،"املشايخ املتأخرين
فيه مواضع كثرية كل املراجعة. 

ياد جو،وألفاظه باهرة،ودالئله ظاهرة،وجنومه زاهرة،ه ساطعةوبروقَ،فوجدت أنواره المعة
احلق بأدلةهي يف عني نوازله منزلة ، ه حمررةونقولَ،ه فائقةومعاني،وعباراته رائقة،ماهرةهفأقالم مؤلِّ
2]قيد[إذ ،قوال لقائلنفع، مل يدعوأفاد فيما صنف حيث به األمةَ،أجاد مؤلفه فيما مجع، املعتربة

ى فيه كلَّ من يسائل، فيا له من طائل.وأغن، تلك املسائل، وأظهر فيه حسن الوسائل
السعي املشكور وأديم عليه بره، النعم خريه، وتقبل منه هذا من مويلفلله دره، أكرم مبؤلفه زاد

.يضرهوتباعد عنه ماد حاسده وأكمـ

.مل أقف عليه)1(
يف النسخة املعتمدة "فيه" 2
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كريم الطينتني وشريف ،وشيخ اإلسالم،شيخ احملدثني والصوفية:ومؤلفه اهلمام؛كيف ال
وقمر ،البحرينخُاحلقيقة برزأهلولسان ،مفيت املذهبني،وشيخ الظاهر،أهل الطريقةمامإ،النسبتني

وجامع الفهم وجممع العوارف:،العلم وحبر املعارفطالعن،يالرب
ــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــيتُه يف الربايـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــرب بكـــــــــــــــــــــل كرامـــــــــــــــــــــة   مـ

إم،بن سيدنا حممد الكتانياسيدنا عبد الكبري ؛الكمال الربانيبدرمن فيض علومه اقتبس ام
بعض قول ،ر، ويف مؤلفه يقول العبد الضعيفابدونت الدفاتر حبسان احملومن نقوله الصحيحة،األكابر

:]77[خفيف
بعــــــض صــــــفاته واحلســــــن،هحســــــنيــــــا

ــــــــــررعـــــــــــن درافتَـــــــــــ دااملعـــــــــــاني جيـ
ـــ  ــــ ــك مـ ــنَنناهيــــــ ــحيحٍلٍقْــــــ ــاهرٍصــــــ بــــــ

راجـــــــــــعمســـــــــــائله مجيعـــــــــــا تســـــــــــتفد
ــأو ــــــ ــةُ  مـ ــه آيـــــــ ــى بـــــــ ــا كفـــــــ ال يفاألنفـــــــ

ــة  ــع قصـــ ــد أســـــندت   مـــ ــيت قـــ ــبش الـــ احلـــ
ــر ــذكرالينكــــــ ــالــــــ ــدوكَراحملــــــ ــاجــــــ مــــــ

 ــاىبــــــــــــــــــدأر مؤلــــــــــــــــــف د لنــــــــــــــــ
الكــــــــبريعبــــــــدـــــــوســــــــيد سـنومــــــــند

الـــــــــــدنيا بـــــــــــال ثُمـــــــــــةُعاليـــــــــــا لـــــــــــهن
ــرد ــان فــــــــ ــة والزمــــــــ ــب مجــــــــ ذو مناقــــــــ

ــاه ــاهرا  أبقـــــــــــ ــالال بـــــــــــ ــا هـــــــــــ موالنـــــــــــ
 ــري ــطفى خــــــــ ــق كلِّباملصــــــــ ــماخلالئــــــــ هــــــــ

 ــالم ــذا الســـــــ ــه وكـــــــ ــه حيفـــــــ ــن اإللـــــــ مـــــــ
وهــــــــــــــــذه،واحلمــــــــــــــــد  الكــــــــــــــــريم

واحلـــــــــق ــــــــ  مســـــــــطور رابـــــــــه دون افتـ
 انظر بـــــــه حقــــــا تـــــــرى فــــــ ،لـــــــهصــــــنع

ــاظرينل ــــــ  ،لنـــــ ــد هبـ ر الـــــــورىبلـــــــى لقـــــ
ــ ــهواحكُــــ ــرا  ،م بــــ ــه انصــــ ــذاكرين بــــ والــــ

ــتَ ـــــــــ عـدــانٍاد ــبرهــــــــــ رارلديــــــــــــه تقَــــــــــ
ــحيح  ــد الصــــ ــاذرن،عنــــ ــراأفحــــ ن تنكــــ

ــاوة افاحــــــــذر،يف القلــــــــب إال ذو القســــــ
ــ ــاصـــــ ــ،نعا عجيبـــــ ــــ ــه باعـ ــأه بـــــ ــــ ارظهـ
ــــــ مـــر ــراملعـــــــارف فُان صـــــــدره حبـــــ جـــــ

ــنِ   ــد حســـــ ــقٍّيـــــ ــه حـــــ ــارم شـــــ ارباملكـــــ
ــــــــكـــــــــال عـراها لـــــــــناله قـــــــــدرقْـــــــــدي

ــىويل النأ ــن ي ،هـــــ ــله لـــــ ارحصـــــــإذ فضـــــ
ــا  ــه ا مـــــ ــلى عليـــــ ــرقٌصـــــ ــربـــــ ىســـــ

جــــــــرىاآلل واألصـــــــحاب مـــــــا مـــــــاء   و
ــن تُ ،لـــــــتكم ــحوظـــــــين عنـــــــده لـــــ راقَـــــ

لطف ا املري،القرشيودةبن ساعبد القادر بن حممد ؛وأسري كسبه،عبد ربه:قاله وكتبه
، آمني.به
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1العزيز بناني][تقريظ الشيخ عبد 

سيدي عبد العزيز بن ؛الصويف الناسك،احملقق املشارك،الفقيه العالمة-أيضا -رضه قوممن 
نصه:فكتب ما.حممد بناني

 احلمد،وما،وعلى آله وصحبه وكل من تواله،والصالة والسالم على موالنا رسول ا
توفيقي إال با،وال حول وال قوة إال با.

على هذه النصرة اليت ألفها -وأيده وأواله ،موالنا] 78[ساحمه -ه فقد وقف كاتب؛ بعدأما
سيدي عبد الكبري الكتاني اإلدريسي ؛الناصح الكامل،الفاضل املرشد،سيدنا الشيخ اإلمام

وعلم تفصيلها وما اشتملت ،وطالعها وتأملها وتدبرها.أبقاه الكريم هاديا، وكان له وليا،احلسين
فيها من وتباين ما،عليه من االستدالالت واالستنباطات ملسألة الرقص اليت كثرت فيها األقوال واآلراء

بني طريقي قة، موفِّمتوسطة بني طريف التفريط واإلفراط،فوجدها كفيلة بكل دليل واستنباط،النص
.اإلنكار واإلقرار

محلة الشريعة املطهرين. أهلمن يقتضي إنكار املنكرينحمل األوىل على ما اشتمل على ماف
.املتوفر للشروط واآلداب هنالكك،على السامل من ذلالثانيةو

من حظ ،ونصرة إحدى الطريقتني فقط،هو احلق يف املسألة-ن شاء ا سبحانه إ-فهذا 
كالعارف ؛خيفى على من له خربة بكالم العارفني الناصحني من األئمةكما ال،النفس والشطط

ما ونفعنا هبما.رضي ا عنه،العارف ابن عباد؛وناصح العباد، أبي املواهب الشعراني؛بانيالر

ويل، 1278، ولد سنة فاسأهلمنفاضل،كيمالفقيه: رافعأبوبناني،الصاحلبنأمحدبنحممدبنالعزيزعبد) 1(
كتب،له.هـ1347عام تويفأنإىلهباالعلميالسلرئيسنائباوعني.وأعفيبفاس،الرصيفمبحكمةالقضاء

طالقحتريريفاحملققالقول" و" يردومامنهايقبلماالصوفية،إشارات" و" التصويرأحكاميفالتحريرإبداء" منها
211و"معجم الشيوخ" ص 51و"سل النصال" ص 2/451. انظر ترمجته يف "إحتاف املطالع" "املطلقلعواما

.28- 4/27و"األعالم" 
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:نصهماويف أثناء جواب شيخ الشيوخ أبي السعود سيدي عبد القادر الفاسي رضي ا عنه،
ال فال وإ،مل يكن مغلوباما،ألنه أسلم؛وإال فليرتكه،جاز له أن يفعله؛فمن توفرت يف حقه شروطه"

به من أهل أمرأو ،حرج عليه يف ذلك. وينبغي التسليم وعدم االعرتاض على من فعله بنفسه
.املراداهـ."وأهل الصالح،الديانات

،جواب تلميذه الشيخ أبي علي سيدي احلسن اليوسي رضي ا عنه:هو؛وبيانه وتفصيله
مل غالبأمرفإن نزل به :يف نفسهما حبسب الفاعل أ؛وحاصل الفتوى فيه على االختصار":ونصه

وهو مدفوع ملا قضي ،فال كالم عليه حتى يفيق وحتى يرجع إىل اختياره،يبق معه متييز وال اختيار
ويتعوذ با من ،أن خياف من املكر وتالعب الشيطاناإلفاقةوحقه بعد .عليه من حممود أو مذموم

فهو دليل ؛افتخر به أو عده رمحة وقرباأوومتى أعجب به .شر الشيطان ويهرب من مكانه
..."!خسرانه
سنة أو أوفإن كان يرى ذلك دينا فرضا ؛واشتغل بأسبابه،وإن هو تعاطى ذلك باختياره"

وإن كان اشتغاله يف ،ليس منهإذ قد زاد يف الدين ما،فهو جاهل مبتدع؛شرطا من شروط السلوك
حتل شرعا أو مع كيفيات ال،تضييعها يف املستقبلع فيه فريضة كالصالة، أو يؤدي إىلوقت يضي

أو قصد يف باطنه إىل التظاهر بالصالح واألحوال الشريفة ،ككشف العورة وكاجتماع الرجال والنساء
ن ذلك هو أإيهام العوام ] 79[أو ،ال أو جاهمواستجالب حظوظ الدنيا من ،مع اخللو عن ذلك
وقيعةً أو، على أبناء جنسهيف نفسه أو تكربه يف ذلك اغرتارلأو داخ،الصاحلنيأنطريق الناس وش

جتب ، فاعله خمدوع،ذلك حرامفكلُّ؛ إىل غري ذلك من العوارض املذمومة...يفعل ذلكفيمن ال
."واإلنابة إىل ا واالشتغال مبا يعين،توبته من ذلك

باسطة اإلخوان أحيانا قصده موإمنا ،ناجيا من هذه الورطات،وإن كان عاملا هذه األحكام"
ن كان إو،فال بأس بهأدبا معه؛أو يساعد من هو من أهله ،و يطمع يف حال ربانيإكثار، أمن غري

."رف بأحواهلميتعرض له، فهم أعفمثل هذا ال؛من ا يعرفه)1(دعاه إىل ذلك حال رباني وال

.هنا بياض يف األصل قدر كلمة)1(
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.وترك الفضول،وتعظيم دينه،ل بنفسهفحسبه االشتغا؛ن كان من العوامإف؛وأما املنكر عليهم"
.")1(ال يعنيهمن حسن املرء تركه ماـ : ف

فلينكر ؛واختالط الناس،كتضييع الفرائض؛عا عليهفإن رأى منكرا جمم؛وإن كان من العلماء"
فقد يكون ،مبا يقول لسانهزمجيوال.مع ذلك التفويض وحسن الظنروليضم،حبسب ظاهر الشريعة

سن وإضمار ح. ي جمراهاالوقت مغلوبا على عقله فال لوم عليه بوجه، ولكن الشريعة جترالفاعل يف
]، 168/[الشعراء}.إني لعملكم من القالني{:كما قال تعاىل،يف اينايف البغضالظن ال

."إني لكم:، ومل يقلخبارا عن نبيه لوطإ
وإن مل يكونوا على ،للمنتسبنييغارتعاىلعلى أن ا-رضي ا عنهم -وقد نص مشاخينا "
.املراداهـ ."إذا تعرض هلم بالشهوة ومقتضى اهلوى،شيء

والتحقيق ،ملا فيه من التفصيل التام؛هو الذي يعجبين وأميل إليهفنحو جواب الشيخ اليوسي 
ي العلميقتضالفيسلم هلم يف كل ما؛وأما الفقراء": )2("النصيحة"يف وقد قال الشيخ زروق العام.
أنكر عليهم مع اعتقاد كماهلم، والوما وجب إنكاره ،هإنكاريم جممع على نكر على فقري إال حمر
راجع شرحها للمحقق ابن زكري. اهـ."حترميه

'عدة املريد'إن ":نصهما)3("حماضراته"أثناء كالم له يف -أيضا -وقال احملقق الشيخ اليوسي 

يف العلوم عٍلُّمفتقر إىل حتقيق يف املدارك وتطَبدع الوقت، غري أنه صعبمفيد يف لشيخ زروق نافع ل
منها ماتامة، فإن األمور قليلٌوجتربةدح. وأكثرها إضايف يكون أمرا حقيقيا يذم من كل وجه أو مي

اهـ."!همفاف..واألزمنة واألمكنة واألحوال،خيتلف باختالف األشخاص واملقاصد،اعتباري
.املراد

.2318ح 4/558رواه الرتمذي يف "سننه" )1(
.85ص ) 2(
.207) ص 3(
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الساملني من اهلوى ،هكذا يكون العلم فروعا وأصوال كما هو شان أهل التقوى1كذاه
والدعوى. 
سيدي حممد بن عبديووقد ر عنه عن شيخ اجلماعة أبي عبد ا السالم بناني رضي ا

الرقص بال ] 80[هل جيوز ":ينكر عليهم، وسألوهكان حيضر حضرة السادات الغازيني وال:أنه
".حال؟

ارقصوا وال :فقالوا: بل أكثر. فقال.هل فيكم واحد له حال مع ا تعاىل؟"فأجاهبم: 
."!خيلو حاضروه منهال؛ألن من له حال؛عليكم

عنهاعن احملقق الشيخ الطيب يووكذلك ر نه كان حيضر حضرة أ،بن كريان رضي ا
.ينكر عليهمالسادات الوزانيني وال
:نصهما،ها فروعا ودينا وتصوفا وطريقةمؤلفُومعلوم،القشريية2"الرسالة"وقد قال يف 

ملا ؛م لصاحبهم قالوا: التواجد غري مسلَّوثم قال: فق...استدعاء الوجد بضرب اختيار:فالتواجد"
م للفقراء املتجردين الذين ترصدوا نه مسلَّإلتحقيق. وقوم قالوا: ابعد عن يتضمن من التكلف وي

ثم ذكر .)3("...ن مل تبكوا فتباكواإف،ابكوا:خرب الرسول :ني، وأصلهملوجدان هذه املعا
.فراجعه-رضي ا عنهما ونفعنا هبما-اجلنيد اجلريري مع حكاية 

قال . املراد منهااهـ."فأطلق يف هذه احلكاية التواجد ومل ينكر عليه اجلنيد"وقال عقبها: 
فإن املتواجد إن نظر؛قيل: ويف هذا "ما لفظه:"،رديناملتج":على قول،يف شرحهاءزكرياالشيخ

.هكذا كررت يف األصل)1(
.61ص )2(

سلم  آله ومسعت رسول ا  صلى ا عليه و:عن أنس بن مالك قال":10/391"جممع الزوائداحلافظ اهليثمي يف "قال )3(
فإن أهل النار يبكون من النار حتى تسيل دموعهم يف خدودهم كأهنا جداول ،ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا؛يا أيها الناس:يقول

وأضعف ، 7/161رواه أبو يعلىو.روى ابن ماجه بعضه:قلت".تقرح العيونف- يعين الدم- حتى تنقطع الدموع فيسيل 
ثِّمن فيه يزيد الرقاشي وقد ورواه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص يف "سننه" .اهـ قال العبد الفقري:"على ضعفهق

.4196ح 2/1403
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متشبع أوراء فهو م؛فال فرق بني املتجرد وغريه يف صحة تطلبهم، وإال؛ب وجدهيف تطلُّكان صادقا
.املراد منهاهـ."صحة التواجد مطلقا:مبا مل ينل، وكل منهما حمذور، واملختار

انظر كالمه يف ذلك .دس سرهالعارف الشعراني قُتلميذه-أيضا -واإلطالق هو الذي اختاره 
."منة عدم إنكاره على من يفعل الرقص حتى من أرباب الدنيا والواليات":يف،)1("لطائف املنن"يف 

ومتييز احلق من غريه، إمنا يهتدي إليه أرباب التأييد. ،والكالم طويل
طال وأعنا على اجتنابه، وأشغلنا مبصاحل وأرنا الباطل با،اللهم أرنا احلق حقا وأعنا على اتباعه

،ومشاهدتك ومراقبتك،ومبحبتككوال تكلنا إليها وإىل عيوب غرينا، وامأل قلوبنا مبعرفت،أنفسنا
.إال ما اقتضته الضرورة إن وجدنا الفسحة واالختيار،وأدمنا على التسليم وعدم اإلنكار

صرة بتخريج مايل يف املسألة من الكتابات هذه الرسالة والن-إن شاء ا سبحانه -شفع سأو
،"التحرير التام: و، أمن جهة اآلية واحلديث والنص"،"حترير الكالم على الرقص: مسيه، وأريةثالك

فيما للرقص من األقسام واألحكام". ،والتفصيل العام
ا به لطف ،انينعبد العزيز بن حممد ب،الفقري اجلاني:وكتبه مسلما على من يقف عليه

ووقانا ضريه.،رزقنا ا تعاىل خريه،1331ربيع الثاني عام 11يف آمني....وجبميع املسلمني
]81[

.508ص )1(
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رسالة في
مشروعية الذكر بالرقص وإجماع الطرق  

الصوفية على ذلك

تأليف اإلمام احلافظ عبد احلي بن عبد الكبري الكتاني
)1302-1382(

حتقيق
زهارعدنان بن عبد ا
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املشارك ،الفارس املقدام،علم األعالم،العصرغرةو،وهو ألعجوبة الدهر،تأليف الرقصتذييل 
والشيخ األكمل،الشريف األجل، الواضح احملجة،احلافظ احلجة،واملعارف الوهبية،نيةيف العلوم الس،

فقال:.جنل املؤلف رضي ا عنهما،سيدي عبد احلي الكتاني

 إ؛ احلمدعلى طريق مزج اإلنشاد باجلاللة،غ خمتلفةن االجتماع للذكر بصوت واحد على صي،
مع االهتزاز والتمايل، بل والرقص املعلوم على الطريق املألوفة بني أتقياء الصوفية ،الذكر من قيامثم

أهلُ،الطرائقأئمةُ:بل واستحبابه،قد أمجع على إباحته واستحسانه؛وأهل السنة والدين منهم
.واألذواقعلى اختالف املشارب ،الشرائع واحلقائق
طريقة الشيخ أبي احلسن رع عن ا فُمم؛توجد طريقة من الطرق املوجودة يف املغربحبيث ال

ومل تتخذه شعارها ،أمرها عليهمل تنب، سيدنا إبراهيم يف املللكشريعة الطرقيف اليت هي ،الشاذيل
يفهمه بعض إال ما،كاخللوتية وفروعها؛يل يف املغرباذتفرعة عن الشبل وغري الطرق امل،تهاموعال

مع أن أئمة الناصرية واملختارية على .الناس من حذف ذلك يف الطريقة الناصرية واملختارية القادرية
.إباحة ذلك واستحسانه أيضا

[استحسان أئمة الطريقة الناصرية للحضرة]:
شيخ ،اإلمام:وهو،بن ناصراعن شيخ إمامها أبي عبد ا ا جاءمبكفناهي؛)1(فأما الناصرية

:املرغييت السوسيديعحممد بن سأبو عبد ا؛اإلسالم سراج املريدين

انظر - ،هـ1085املتوفى سنة ن حممد بن أمحد بن احلسني بن ناصرالطريقة الناصرية، ويتزعمها مؤسسها الشيخ أحممد ب)1(
الفقيه املصلح الذي يؤثر عنه أنه يلتزم السنة، وهي الطريقة األوىل 1588- 4/1583ترمجته يف "موسوعة أعالم املغرب" 

ة". ويف عهده وعهد اليت قيل إهنا تأسست على مبادئ السنوسية املشهورة. وله بعض املؤلفات: منها "الفتاوى الناصري
خلفائه (أبنائه) ازدهر الوعظ وانتشرت املدارس يف القبائل بكثرة، وكان رؤساء القبائل يطلبون منه الفقهاء واألئمة ملدارسهم، 
وخيرج الطلبة مجاعات من املدرسة الناصرية، يف كل موسم (صيف) لغرضني: مجع األعشار واحملاصيل لتمويل املدرسة، ويف 

قيام بالتوعية والوعظ بني الناس. وتقع هذه املدرسة بإقليم زاكورة املتاخم إلقليم ورزازات يف اجلنوب الشرقي نفس الوقت ال
.من املغرب، وقد انتفعت هذه النواحي كلها باملتخرجني يف هذه املدرسة
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للعالمة املؤرخ أبي عبد ا حممد املكي بن موسى بن ،ففي "الدرر املرصعة يف صلحاء درعة"
وعن الشيخ أبي العباس أمحد ":نصهكور مايف ترمجة اإلمام املذ،حممد بن حممد بن ناصر الدرعي

نه كان إحتى ،عنهاكينفأن صاحب الرتمجة كانت تعجبه احلضرة ويدخلها وال؛بن حممد بن ناصر
".رجع ملرضه؛وملا خرج منها،خرج إليها ودخلها؛ا مسع احلضرةفلم،ذات يوم يف أشد املرض

بن ناصر ذم احلضرة ملن اا با عبدأن الشيخ أإثره"الدرر املرصعة"ذكر صاحب أنبعد 
:ء السائل إىل الشيخ، وقال لهاجف،إن الفقراء اشتغلوا هبا يف بعض األيامثم: "نصهسأله عنها قال ما

مل حيضرها شيء من ،عندنا)1(وها: هذه احلضرة اليت يعمل]82[فقال له.؟سيديهذا ياما
طريق مستقيم أمرهم هبا أو سكت لىوع،ود اواقفا على حد،وإذا رأيت رجال صاحلااملناكر.

ومجيع أفعاهلم ،النميمةأوتلهيهم عن ذكر الناس بالغيبة أن:ن مراده فيهاأواعتقد ب،م لهفسلِّ؛عنهم
.تصار على حمل احلاجةقبا"الدرر"كالم اهـ ."املذمومة

؛رباب الزوايا اليوم، وإالكحلق أ؛ال الذكر ارد،لعب2نعخيلو الما:على أن مراده باحلضرة
بل أعظم العبادات. وقد أشعر مبقصوده ،مقصودةألن الذكر يف نفسه عبادة؛جعلها كذلك فقطما

".املزايا"كالم صاحب 
نص سياقه أبي علي اليوسي ما؛املغربأعالمفرد ،الطريقة الناصريةفخرةوقد وقع يف كالم م

بعد إنشاده:)3("احملاضرات"من 
ا طبنــــــــا وطابــــــــت نفوســــــــنا  فــــــــنحن إذ

ــــــكْره فـــــــال تلـــــــم الســـــــكران يف حـــــــال سـ
وخامرنــــــــــا مخــــــــــر الغــــــــــرام؛ هتتكنــــــــــا
ــــكرنا عنـــــا     يف سـ ــف ــد رفـــــع التكليـــ فقـــ

.مدةهكذا يف النسخة املعت)1(
.كذا يف النسخة املعتمدة)2(
.112) ص 3(
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رجى عنه رقة القلب استدعاء حال ي؛نعم.يتحققها اجلهال وال ينظروهناغري أن هذه الغلبة ال"
الصدروانشراح،بل يلتحق مبا ،رينبغي أن ينكَال؛قصدارة النفس ورعونتها مع صحة الجسوذهاب

.كالمهاهـ ."أذن فيه شرعا
أو نفي استدعاء ،الغلبة يف الوجدت على الطريقة الناصرية اشرتاطُأتففهل بعد هذا بقي أن ي

.!؟أو إنكار عقد حلقة الذكر على الطريق املعروفة،لاالتواجد واحل

حضرة]:[استحسان شيوخ الطريقة املختارية القادرية لل
سيدي املختار بن الشيخ :عامل الصحراء ونادرهتا،مامهاإفقال ؛وأما الطريقة املختارية القادرية

"نزهة :، ويف كتابه"األجوبة املهمة ملن له بأمر دينه مهمة":يف كتابه)1(الوايفالكنيت أمحد بن أبي بكر
:نصهما،أنكروهقد كرهوه وتقشفني املبعد ذكره أن كثريا من املتعمقني و،األمساع بأنواع السماع"

كثري من قوتفسي،فضي إىل ختطئة كثري من أولياء اذهبوا إليه يألن ما؛وهذا كله غلط منهم"
حتى أفضى هبم ذلك إىل الصراخ والغشي ،خالف أهنم مسعوا الغناء وتواجدواإذ ال ؛العلماء العاملني

."..والصعق
وتواجد ،شف القناعقنع حتى كُومسع وما،السماعرد حضم أنه قواعل": ثم قال بعد كالم

ومأل الوطاب.كالمه الذي أطال فيه وأطاباهـ."من األكابر ومشايخ التابعنيوحترك كثري ،
عهد ] 83[عامل يف املغرب إال وهو متقلد خيفى أنه قلَّوال،اإلمجاعقد مت انعقاد؛فعلى هذا

وكلهم ،واشتملت على عدة من علماء الدين وأئمته املهتدينوال طريقة إال،طريق من هذه الطريق
.تلو إمجاعفصار إمجاع،كانوا حيضرون حلق الذكر للرقص واالهتزاز عند مشاخيهم

، ولد باملربوك - من ذرية الفاتح العربي عقبة بن نافع–دي املختار بن أمحد بن أبي البكر الكنيت ثم الوايف الفهري الشيخ سي)1(
يف علوم الظاهر والباطن، بنى زاوية "قصر هـ له رحلة طويلة يف طلب العلم صار بعدها عاملا كبريا 1141مشال مايل سنة 

هـ، ترمجته يف كتاب "الطرائف والتالئد" 1226كتاب ورسالة، تويف رمحه ا سنة ةاحللة"، بلغت مؤلفاته أكثر من ثالمثائ
.لولده سيدي حممد بن املختار رمحهم ا
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[أئمة املغرب كانوا يستحسنون احلضرة ويعملوهنا]:
.ة بفاسفعل بالزاوية الصقليكان ي:ه على جواز الرقص بكونهببن عجياوقد احتج أبو العباس 

إذ كان حمل اجتماع فقراء الطريقة اخللوتية الصقلية على عهد مؤسسها األكرب الشيخ أبي ؛نه لكذلكإو
ا من معاهد اخلري، يأوي إليه النوابغ الشهري، معهدمحد بن حممد الصقلي القطبأالعباس موالنا 

والفحول. 
وكان "لزاوية"، قال ما نصه:وملا ترمجه صاحب "سلوك الطريق الوارية يف الشيخ واملريد وا

ون وحيضرون جمالسه يتويب،معهيقيلون ،كثرية من األشراف والعلماء وعامة الناسملوالنا أمحد أتباع
..."للذكر ولغريه

حممد التاودي ابن سودة، والفقيه شيخ اجلماعة أبو عبد ا:فمنهم؛هريهو وغثم مسى مجاعة
- وعامل فاس ،يشحممد بن احلسن بناني احململ فاس أبو عبد ا الصاحل احلاج بوشعيب املطريي، وعا

املفيت أبو حممد عبد الكريم بن علي اليازغي الفاسي، والعالمة والعالمة ،أبو حفص الفاسي-أيضا 
والويل الصاحل أبو العباس أمحد بن يونس صاحب القبة خارج باب الصاحل أبو عبد ا اجلنوي، 

وشيخ الفرد،هناك-أيضا–لعارف أبو حممد عبد الوهاب التازي صاحب القبة ، واألستاذ ا(الفتوح
وغريهم من فحول .دفني اليمن، صاحب الطريقة اإلدريسية..العرائشيإدريسالعباس أمحد بن أبي

ذلك العصر.
كشيخ املشايخ ؛وناهيك باألعالم الذين كانوا متمسكني بالطريقة الدرقاوية باملشرق واملغرب

عاملي عصرمها األخوين هوتلميذي"،الفهرسة"صاحب هنفاس أبي حممد عبد القادر الكوحمدث
إلمام مفيت ا–أيضا–وشيخهما ،وأبي عيسى املهدي ابن الطالب بن سودةعمرأبي حفص 
.حيصيهم ديوانمن األئمة الذين الدفني تطوان، وغريهم ا حممد احلراقعبداملذهبني أبي

كان جميزنا حمدث فقهاء املغرب أبو حممد الفضيل بن الفاطمي اإلدريسي ما:اللطائفمنو
حاججناهم بأن شيخ ؛من منكري الرقصنونإن ذكروا الفقيه ج": الزرهوني شارح البخاري يقول

."!ه بعيين يرتب صفوف الراقصني بالزاوية التجانية بفاساجلماعة أبا العباس أمحد بناني الفاسي رأيتُ
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ملشرق كانوا يستحسنون احلضرة ويعملوهنا]:[أئمة ا
،جيتمعون على الذكر،أو شاذلية] 84[تية ولْفأهل مصر كلهم أو جلهم خ؛وأما علماء املشرق

حضرت معهم وشاهدت ذلك منهم ومن غريهم من علماء تلك ،ويهتزون اهتزازا بالغا ويرقصون
تقرب فيه إىل ا بأشرف الذي يوعشية موقفها ،حتى يف جبل عرفة.اجلهات مبصر وغريها

الطاعات.

[جواب شيخ اإلسالم أمحد زيين دحالن يف النازلة]:
زيين أبي العباس أمحد بن؛وقد ظفرت بسؤال قدم لعامل احلجاز وشيخ اإلسالم مبكة شرفها ا

قهاء يتضمن استكشافه عن قول األئمة األربعة وف،الباعلوي الطريقة،الشافعي املذهب)1(دحالن
ف رسالة ونشرها اشتملت على مصائب من ألَّالنقشبندية مذاهبهم يف شيخ من شيوخ الطريقة

ومتايل وصيحة. ونقل ،وكفر كل من حصل له جذب وتواجد،إطالة لسانه يف أهل الطرق:مجلتها
سوغ به. فهل يفاهماالسامري...اخل الرقص أصحابثأول من أحد:عن الطرطوشي أن

.ذكورة؟الرسالة املنشر
فكان من جوابه:

فهي مسألة ؛الذي يفعله كثري من الصوفية حالة الذكر،املسمى بالرقص،أما مسألة التواجد"
..."هلومنهم من حكم بكفر فاع،فمنهم من حرم ذلك أشد التحريم؛اختلف فيها العلماء

هو أمحد بن زين بن أمحد دحالن املكي ، الشافعي . فقيه ، مؤرخ ، شارك يف أنواع من العلوم ، مفيت السادة الشافعية )1(
.وله مؤلفات كثرية ه1304وتويف باملدينة يف احملرم سنة ه1231ولد مبكة سنة مبكة املعظمة ، وشيخ اإلسالم . 

فتح اجلواد "، و"لدول اإلسالمية باجلداول املرضيةتاريخ ا"، و"األزهار الزينية يف شرح منت األلفية"مطبوعة متداولة منها : 
، يف "على فتح الرمحنهنل العطشان"، و"د على الوهابيةالدرر السنية يف الر"، و"املنان على العقيدة املسماة بفيض الرمحن

.إىل غري ذلكو"فتنة الوهابية" ، "الفتوحات اإلسالمية"، و"خالصة الكالم يف أمراء البلد احلرام"جتويد القرآن ، و
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الذي يفعله أهل ين التثبشرط أن ال يكون بالتكرب و،لكن مجاهري العلماء احملققني جوزوا ذلك"
"؛الفسق. وسأذكر لك شيئا من نصوص العلماء القائلة باجلواز

واستدل حبديث جعفر وقصة ".فتاويه"العالمة الرملي احلنفي خري الدين كما يف :فمنهم
على السادات الصوفية وال اإلنكار عليهم، وقد االعرتاضجيوز وال:احلبشة، ثم قال العالمة الرملي

عزقل عن الونُومن حرم احلالل وقع فيه واستوجب العقوبة والنكال..ر مسلما فقد كفرمن كف:ورد
وب إليه، وحقيقة دمن؛املذكرة لآلخرة،حيرك األحوال السنيةمساع ما:بن عبد السالم اجلواز، وقال

."ينكرها إال كل نفس جاهلة غبيةعليه الصوفية الما
،فأجاب باجلواز-أيضا -لنابلسي عن هذه املسألة سئل العارف با الشيخ عبد الغين ا"

."ف يف ذلك رسالة نفيسةوألَّ
وذكر أن رقص ،احلافظ ابن حجر العسقالني:منهم؛قل اجلواز عن كثري من علماء املذاهبونُ"

ة والوجد. وللعالمة نوح رسالة يف جواز ذلك، وكذا العالمة ابن كمال باشا رسالة يف بثاحلبشة بالو
ونظم ابن كمال باشا يف ذلك بيتني.لب حالوة اإلميانينكر الوجد إال من سال:، قال فيهالكجواز ذ

ومها قوله:]،85[
ــا يف التواجـــــد إن حققـــــت مـــــن حـــــرج     مـــ
ــن    ــق ملــ ـ ــلٍ، وحـ ـ ــى رِجـ ــعى علــ ــت تســ فقُمــ

وال التمايــــــلِ، إن أخلصــــــت، مــــــن بــــــاسِ 
ــراس   ــى الـــ ــعى علـــ ــواله أن يســـ ــاه مـــ !دعـــ

اقتفاء لتواجد جعفر بن أبي ،تأمر بالتواجد تكلفا بضرب من االختيارإن الساداتوقال أيضا:"
. ")1(ن مل تبكوا فتباكواإ:وحلديث.ضور النيب حبطالب 

إن لذلك :وسئل العالمة الشيخ عبد احلي الشرنباليل احلنفي عن ذلك فأجاب باجلواز، وقال"
. "رثةأصال ثابتا يف السنة من فعل سيدنا علي وجعفر وزيد بن حا

.تقدم)1(
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ن قوما إذا إ:يف ترمجة اإلمام أمحد بن حنبل أنه قيل له"ألولياءاطبقات "وذكر املناوي يف "
اهـ!فقال: دعهم يفرحون برهبم،مسعوا الذكر يقومون فريقصون

وغريه خالئق كثرية من أرباب املذاهب، سئلوا .أن اإلمام أمحد قائل جبواز ذلكمنهفيؤخذ
".فأجابوا باجلواز

ن ذلك فعله أعالم مشايخ إ:الشافعي فأجاب باجلواز، قالالوفائي ل الشيخ أبو العزوسئ"
."وحضر جمالسهم جهابذ حفاظ،والعالمة الشرنبالني،كالعالمة املقدسي؛اإلسالم
من لىفعال:إىل أن ق...فأجاب باجلواز؛املالكي عن ذلكوسئل الشيخ سليمان الشربخييت"

لسنة أعنهم يكف ون يدفع عن هؤالء السادةأرموعلى ويل األ،إىل إسالمهكفرهم بال تأويل أن يرجع 
."..جيوز يف حقهماجلهلة املتكلمني فيهم بغري ما

إهنم شبهوا أنفسهم :جيوز أن يقالوجيب حتسني الظن بفاعله يف جملس الذكر، وال"ثم قال: 
. "بعبدة العجل، بل جيب أن حتسن الظن هبم

لنصوص مجاهري العلماء الأن إطالق التكفري أو التحريم املخالفعلمت؛فإذا تأملت ذلك كله"
وإن كان له .!ن من كفر مسلما بال عذر وال تأويل يكون كافرا، وجيب عليه جتديد إسالمهإجيوز. و

فعلى ويزجر على ذلك وعلى تأليفه الرسالة وطبعها.،يستتاب ويعزر التعزير الالئق به؛أو عذرتأويل
جواب الشيخ دحالن باختصار اهـ . "ق أمكنهميالناس بأي طرياألمر أن مينعوا ظهورها بأيدوالة 

.ثريك
احلنابلة مفيت:منهم؛من يشار إليه برئاسة العلم مبكةمجيع:ثم وافقه على صحة جوابه املذكور

مفيت و، ]86[الباعلويالليلوشيخ اخلطباء مبكة السيد حسن مجال،بن إبراهيماالشيخ خلف 
ومفيت ،وشيخ اإلسالم مبكة أيضا جميزنا الشيخ حممد سعيد بابصيل،املالكية الشيخ حممد بن حسني

،بن صديق، واملدرس باملسجد احلرام علي بن صديق كمالااحلنفية مبكة الشيخ عباس بن جعفر 
بن عبد الشيخ صاحل بن صديق كمال، والشيخ عبد القادر:وهم؛املدرسني باملسجد احلراموبقيةُ

والشيخ حممد ،فردوسنيبوالشيخ حممد بن عبد ال،والشيخ أمحد أمني بيت املال،ا مشس الدين
والشيخ خليل ،لشافعيوالسيد سلطان الداغستاني ا،والشيخ حسن عرب،صاحل خليفةحممد بن 
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م وغريهم من أعال...احلنفيحقي والسيد حممدحييى فريه، والسيد أمحد بن ،بن آدم النجشي
.مكة

،كروا وغريهم، على حمو أثر الرسالة املسؤول عنها من الوجودالعلماء الذين ذُيرأقرفحني
صدر األمر من طرف حكومة مكة جبمع النسخ من ؛اء الفنت بني املسلمنيقإلحيث إهنا أوجبت
حتى ندية،بشالنقشيخ الطريقةاخلالديالشيخ سليمان :وهو؛وسجن مؤلفها،أيدي الناس ومتزيقها

هـ. فهذا 1301ذكر يف اثين عشر صحيفة طبعت مبكة عام والفتوى مع ما،أصدر التوبة واإلقالع
.!إمجاع تلو إمجاع بعد إمجاع

،زجيوالتبني أن اإلنكار على الراقصني بغري:قلفاستفيد مما انعقد عليه إمجاع علماء مكة فيما نُ
له واالحتجاجحنو ذلك ألفوا يف أن مجاعة من أئمة العاملويؤدب، وزجر وأن املشتغل هبم ومبساويهم ي

.ولو بغري غلبة
ن ممية البقية يف هذا العصر قب،املمدوح بكل لسان،قرره شيخنا بركة الوقتمع ما؛ولذلك

الشرائع والدعاية إليها، سليل ثالقائم بب،العامل بالسنة والدال عليها،ط جمالستهبركته وتغبىرجتُ
احلسيين،ااحلسين اإلدريسي أبالشيخ أبو املكارم عبد الكبري الكتاني :وويل نعمتناالدنا و،األكابر

ونصرة لطرق ،حجة للذاكرين والذاكرات،يف كتابه الذي ظهر اآلن يف عامل املطبوعات،امأالصقلي 
يبقومل ،احلقكتاب اتضح به ه منفناهيك ب،أهل ا على اختالف املشارب واألذواق يف كل اآلفاق

.رالليل ولضالل األغمامه حتى يف ظالم عليه غبار، وارتفع علََ

[رؤيا نبوية لإلمام أبي املكارم الكتاني يف املوضوع]:
شهكر وذومما يناسب هنا أن يعنه -حدثنا به األستاذ الوالد ما:ري املرة بعد -رضي ا

كل ما"فقال:،ئل عن السماعملا س-ضي ا عنه ر-لقول اإلمام اجلنيد ] 87[عند تعرضه ،املرة
فهو مباح جائزمجع القلب رأى النيب -الشيخ الوالد:أي–أنه ."على اقال الوالد: ، ومان

تقول يف السماع ما؛رسول افقلت: يا،عن هذه املسألةفأهلمين ا وشرح صدري لسؤاله "
رق كلها مبنية على شيء واحد وهو طمأنينة القلب با الطُمرارا: بقولهفأجابين .والرقص؟
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:تعاىلأن السماع والرقص إمنا مها وسيلة للطمأنينة. قال:ففهمت من الرؤيا،لفظه ا. هذ!تعاىل
اهـ."]28}. [الرعد/الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر ا أال بذكر ا تطمئن القلوب{

:[حال الرقص يف هذا الزمان]
أنه ليس كل رقص يف هذا العصر مما تشمله :عرتف بهوينبغي أن ي،خيفىإال أن مما جيب أن ال

..ه من زمان ومكان وإخوانشرطُحبهصبل رقص،الدالئل املشهودةهذه 
فهي مما ليس الكالم فيه وال،منهاىيستحو،ف عليهافحالة يؤس؛يتعاطاه كثري من الناسأما ما

.راه خريان
فقد أخطأ، ومن أباحه أو استحبه يف كل ؛فمن حرم الرقص والسماع على الناس كافةاجلملة:وب
.فليس حلمقه دوا،ومن جعل الناس سوا،فما ترك من اجلهل شيئا؛األحوال

]:، وجواب اإلمام أبي الفيض يف ذلك[ال ينتقض الوضوء بالغيبة يف الذكر
إن كانوا ":قائال،الثالثةفخسره وأمته بدنياه دينبه بعض من باعتعجرف د هنا ماي أن يوربق

وإن .ا؟ددون وضوءجيرقصهم، وال، فما لنا نراهم يصلون إثرفالغيبة تنقض الوضوء؛يرقصون بغيبة
."!فهو حرام؛كان من غري غيبة

كما بسط ، ن الرقص جائز بدوهناأوة،ة مرجوحلبدرى اجلاهل القاصر أن اشرتاط الغوما
.وفصل ذلك الشيخ الوالد يف تأليفه اجلامع،عليه أئمة الطرائقالكالم 

:)1("رصاملخت"لقول الزرقاني يف شرح ؛مل ينتقض وضوء واحد منهم؛ولو غابوا كلهم أو بعضهم
البن عمر: والذي ال.!وهو مرجوح.وهو قول التاديل،النقض بزواله يف حب ا:خليلوظاهر"

كوته.بسدي يف "طالع األماني" واالتوسلمهاهـ."وضوء عليه

)1(1/75.
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رده شيخ اهـ. ."التاديل هو الصوابهقالمااحلطاب: قال":)1(نصهماالرهوني وملا كتب عليه
بل ما البن عمر هو الذي ارتضاه الشيخ : تقل":ا جنون يف اختصاره مبا نصهالشيوخ أبو عبد

:وقال الصفيتعلى العشماوية.يف شرحه] 88[طاب واقتصر عليه ابن تركي زروق واستظهره احل
فإنه يف حالة هي غاية الطهارة، ،والفؤاديقظ القلب؛ألن من غاب عقله يف حب ا؛نه املعتمدإ

تنام عيناي : من قوله ظالء قسط وحؤوهل:قال بعضهمفإن قلبه ليس مستيقظا.؛خبالف النائم
اهـ .)2("وال ينام قليب

منوذج الكمال والتخصيص أ،لشقيقنا وشيخنا نادرة الدهرسؤالفع يف هذه املسألةوقد كان ر
بعدم فأجاب،رضي ا عنه)3(الشيخ أبي الفيض؛الدينجيهو،ختم املعارف واألحوالواالجتباء،

؛ذكر واستظهر على ذلك بنصوص املتأخرين من أئمة املذهبوقد.مؤيدا ما للزرقاني،النقض
رح مقدمة ابن رشد، ونقله عن ابن القاسم هب، والرقعي يف شعله املذوج"زيةعال"كالزرقاني يف شرح 
والصعيدي يف ،، وأبي احلسن عليها أيضا"الرسالة"والتتائي يف شرح ،ه"وعجمم"واألمري يف شرح 

.وغريه"...املرشد"ىوابن عبد الصادق علخليل،ىحواشي الكفاية، والسوداني عل
جلى ملريد التطويل. نويبالوقوف عليه يتضح األمر،وجوابه املذكور يف حنو ثالث كراريس

مجادى الثانية عام االثنني مهل يف يوم . آمني...والسالم. قاله وكتبه حممد عبد احلي ساحمه مواله
.)4(ـه1332

)1(1/75.
.عنهاعن عائشة رضي ا3376ح 3/1308رواه البخاري يف "صحيحه" )2(
ومل نقف على تلك الرسالة، وال على رسالته: يعين أخاه اإلمام أبا الفيض سيدي حممد بن عبد الكبري الكتاني قدس سره.)3(

"شرح نتائج حلقة الذكر"، وإال لكان األوىل إضافتهما ملحقني هنا.
هتدين، على نفقة خادم عتبة مؤلفه: عبد السالم يف هناية هذه الطبعة قوله: "قد طبع هذا املؤلف الفريد، املسمى بنجوم امل)4(

هـ".1332بن عبد النيب الذُويب، سقاه ا من كل نشر طيب، وذلك متم مجادى الثانية عام 


